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. Deres Excellence

HerrJOHAN v. BVLOW,
Herre til Sanderumgaardj

m

Ridder af Elephanten, Storkors af Dannebrogen og

Dannebrogsmand, Commandeur af Nordstjerne-Or-

denen, Æresmedlem af det Kongelige Academie for

de skjonne Kunster i Kjo'beuhavn, samt det Kongel.

Danske Videnskabers-Selskab, og det islandske

literære Selskab to. fl.

Kundskabers . og Kunsters utrættelige

Beskytter,

Dette Prisskrifts forste Ophavsmand
,

. og Befordrer

,

Forfatterens evig uforglemmelige Velynder

og Velg) orer

• - w *

underdanigst og taknemmeligst tilegnet.



Formue suinder,

Frænder doe,

Selv doer man ligervis;

Men aldrig doer

Herligt Navn

For den, som det erhuerved.

Den ældre Edda.



Fortale.

Værkets Formaal og Beskaffenhed kræve

af Forfatteren en kort Underretning om

dets fdrste Bestemmelse, samt Omstæn-

dighederne ved dets Udarbeidelse.

I Aaret 1S16 udkom folgende Be-

kjendtgjorelse fra det Kongl. danske Vi-

denskabers-Selskab:

"Da de osterlandske Folkeslags Sprog,

Religion og Indretninger, ere,, især i de

nyere Tider, ved Manges agtværdige Be-

stræbelser, blevne mere bekjendte og op-

klarede end hidtil
;
og da flere Lærde have

med Grund formodet, at de nordiske Old-

ssger kunne fra denne Side love sig megen

Oplysning —
Saa har Selskabets Æresmedlem, Hans

Excellence Hr. Geheime-Conferenceraad
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Biilou> af Sanderumgaard , Storkors af

Dannebrog m. m., som Kjender, Ynder

og virksom Befordrer af Videnskab og

Kunst, troet, at det vilde være en Sag af

videnskabelig Interesse, at indbyde de

Lærde til nojere at efterforske y hvad der

findes i de Orientalske., især de Indisk—

Persiske Nationers Sprog, Indretninger og

Theosophie, der kunde kaste nyt Lys ovér

de Nordiske Folkeslags ældste Religion*

Det Kongelige Danske Videnskaber—

nes Selskab, som erk/ender Gjenstandens

Vigtiglied, især til deraf at oplyse de Nor-

diske Folks formodede Oprindelse fraOri-

enten, udsætter derfor, efter Hr. Gehei-

me - Conferenceråadens Anmodning, paa

hans Bekostning, for næste Aar dets Guld-

medaille., for Oplosningen af folgende Op-

gave:
,

Sammenhængen imellem de gamle

Nordboers ,
især Skandinavernes og de

Indisk-Persiske Nationers Religion, on-

skes historish-critisk oplyst vedSammen-
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ligning af disse Folkeslags Traditioner,

Sprog og Monumenter"

Jeg forsogte at lose denne Prisopgave

ved de to forste Boger eller Hovedafdelin-

ger a£ nærværende Værk, og indsendte

Haandskriftet til Selskabet med en anonym

Skrivelse af 31 te Martii 1818? hvori jeg,

blandt andet, udlod mig saaledes

:

"Flere Aars Studium, over vort ældste

Sprogs Mindesmærker, har sat Forfatteren

i Stand til at danne sig de Forestillinger

om Forfædrenes Meninger, angaaende Gu-
de- og Verdens-Læren, som han harsogt

at udvikle i dette Skrift* Han ansaa det

for nodvendigt, da de maatte være Hoved-

gjenstandén, hvis sande Beskaffenhed man
burde kjende, forend man sammenlignede

\den med fremmede Sidestykker. Hvad

de Indiske- og Persiske Mythe-Syste-

mers Sprog og Historie angaaer, forsaavidt

de omhandles her, saa kan en fuldkommen

Kundskab derom ingenlunde ventes eller

fordres, i vore Dage, af nogen Europæer,

som ikke har været i Asien, mindst en
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Nordbo, der har sogt at gjore sig "bekjendt

med vore egne Stammefædres Sprog, Tro

og Sæder, da der gives her, efter det gamle

Oldsprog, nok at lære saa længe man le-

ver, selv for en bedaget Mand. Desuden

findes der nu neppe nogen, der paa engang

har fuldkommen Kundskab om Pali, San-

skrit, Zend, Pehlvi og andre gamle Syd-

asiatiske Sprog, £ora indeholde de ægte

Kilder til buddhistisk, brahmansk og old-

persisk Lære. *) Uden at besidde en ,saa-

dan Kundskab, have dog en Poller, Kleu-

Jser o. FL faaet Lejlighed til at give den

lærdeVerden vigtige Oplysninger, om hine

*) Ny Anmærkning, Dengang var Bask (som dog

allerede havde gotgjort det oldnordiske Tunge-

maals nære Slægtskab med den thraciske Sprog-

stamme) ikke afrejst til Asien, nu er han kom-

met derfra tilbage, udrustet med Kundskaber,

som forhen savnedes i Europa. Hans egne, i In-

dien og Persien anstillede, Undersogelser have

bekræftet Fleres for yttrede Meninger om de

nordiske og indisk -persiske Sprogs radikale

Slægtskab, hvorved Folkeslagenes (og folgelig

deres ældste Religioners ogMythesystemers) ind-

byrdes Forbindelse tillige bliver hojst sand-

syuligt



IX

Religioners sande Væsen og Beskaffenhed

— ligesom det og maa være paafaldende,

at de Persepolitanske Kileskrifters rigtige

Læsning
?

efter grundige Orientalisters

egen aabenhjertigeTilstaaelse, blev udfun-

det afenLærd (Grotefend) som selvikke da

var osterlandsk Lingvist. Disse Omstæn-

digheder have givet Forfatteren heraf, der

maa tilstaa det sidste om sig selv (paa no-

gen Kundskab om det Persiske Sprog nær)

. Mod til at vove sig ud paa det store Tan-

kehav af asiatiske Ideer, som udstrommer

fra den Mængde af Skrifter, bestemte til

deres Udbredelse, som skyldes kyndige, og

tildels med hine Ursprog velbekjendte

Mænd. - Ved vedholdende Grandskning i

disse Boger og flittigJevnforeise af de for-

skjellige Skribenters Beretninger og Me-
ninger, samt især ved Studering af de

Oversættelser og Uddrag, vi have af de

Indiske og Persiske Religionsboger, Love

og Digtninger med tilhorende Kommen-
tarer— troer Forfatteren at have erhver-

vet sig en rigtig Anskuelse af disse Folks



Troes- og Mythe- Systemer i det Hele,

forsaavidt den er nodvendig til den her

anstillede Sammenligning. Han har imid-

lertid anseet det fornodent, at angiye noj-

agtig de Kilder hvoraf han har ost sine

hertil horende Beretninger, men har gjort

sigUmage for, saavidt mueligt, at faa Ad-

gang til de reneste og beste •, i hvilken

Henseende han er sig bevidst, hverken at

have skyet Arbejde eller Bekostninger.

Saaledés haaber han at have fyldestgjort

Prisudsætterens Fordringer, forsaavidt som

det vel er mueligt for nogen Skribent i

vore Dage*

Grundige nordiske Oldgrandskere,

især en Skule Thorlacius, Thorkelin o.

FL, have allerede forlængst heldigen sam-

menlignet eddiske og græske Myther. Li-

gesom de indisk-persiske Sprog endvidere

erkjendes for at være beslægtede med de

germanisk - gothiske— saaledes er det og,

ved Masks, Jamiesons og Fleres nyeste

Undersogelser bevist, at disse staa i et nær

Forvandtskab med det græske, og med de
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thraciske overhoved. Forfatteren har der-

for ogsaa undersogt Grækernes forskjel—

lige digteriske og philosophiske Lærebyg-

ninger, og har fundet : at de, især forsaa—

vidt de ere af asiatisk eller thracisk Oprin-

delse, stemme i Hovedsagen paa det noj-

este overens med de nordiske. Overens-

stemmelsen mellem de ældste Grækers og

Skandinavers Aand, Sæder og Skikke er

desuden indlysende, og det har formodent-

lig bevæget deij med græsk-romersk Old-

tid i alle Henseender saa fortrolige Borge

Thorlacius, til at undeUndersogeiser ovei?

Nordens Oldsager Plads ved Siden af an-

dre over Hellenernes klassiske.

Vort Oldsprogs store Rigdom , her-

lige Udtryk og Uddannelse, som ere saa:

fortræffelig viste af P. E* Muller r
maa

indgive den Formodning, at en storre

Kultur, end vi nu vel kunne forestille os,

engang har fundet Sted blandt vore go-

thiske Forfædre. En Wilhelm Hwiiboldt

har de selvsamme Tanker om de gamle

Amerikanere, hvilke man hidindtil har an-
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seet for at have været de raaeste Barbarer

fra Verdens Begyndelse af. Vist er det,

at man i de nyeste Tider har sogt at be-

vise vore Oldfædres Barbarie af Grunde,

hvis fuldkomne Falskhed beroer paa ojen-

synlige Misfortolkninger af vort gamle Dig-

tersprog. De ophojede Ideer (forbundne

med dybsindig Grandskning og ofte for-

.

underligen rigtig Naturbetragtning) som

ligge til Grund for den eddiske Lære,

kunne ikke andet end styrke hin hoje Me-

ning om
1

deres særegne Aandskultur, som

langt fra ikke alletider er forbunden med

Fuldkommenhed i de egentlig praktiske

skjonne Kunster. *)

*) Ny Anmærkning. Den beromte Jordbeskriver,

Malthe Brun, hvis udbredte historiske Kund-

skaber nu ere almindelig erkjendte — har ud-

trykt sig saaledes i en Tale, holdt i det fran-

ske geographiske Selskabs forste Hovedforsam-

ling, den 22<ie Mart. 1822: "Historien viser, at

Barbariet kunde trives i Palladserae, men Dan-

nelse indtrænge i Hulerne. Længe forend man
byggede Stæder, der lignede vore, have Folkene

havt Religion, Love og Kunster. Den behæn-

digste Industrie har blomstret i underjordiske

1
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Da de amerikanske Folks Myther af

gyldige Grunde ere forbigaaede i denne

Afhandling, har det været Forfatteren

Vaaninger, ligesom Astronomie, Philosophie og

Digtekunst have fundet Fristeder under Norøa- '

dernes Telte. Astronomien gjorde vel saa store

Fremskridt i Babylons Leerhytter, som i Ægyp-
tens uforstyrrelige Templer. Den nyere Plan-

telæres Skaber boede ikke i Marmorpalladserne

paa Neva's kunstige Granitbredder, men i et af

hine lave Huse i Upsala^ som ere bedækkede

med Gronsvær, hvorpaa Gjederne soge deres

Næring." Og endvidere : "De noget ukyndige

Kritikere, som ville nægte det gamle Skandina-

viens religiose og borgerlige Indretningers hoje

Ælde , sporge : hvorfor dette Land ikke kan op-

vise Mindesmærker af Sten, som kunde bekræfte

dets gamle Annalers Sandfærdighed? Den phy-

siske Geographie svarer: De Granit- eller me-

get snarere Gneis-Blokke , hvormed Skandina-

vien er oversaaet, due, som Bygningsmaterialier,

kun til de Bygninger, som ikke ere bestemte

til Beboelse. De Mure, som man opforer deraf,

have for megen Fugtighed ved sig, og af den

Grund bygger man endnu i de "nordlige Lande

Stæder, som ellers ere ret smukke, af Træ eller

brændte Stene. Man undre sig ikke derover, at

de gamle Nordboers Templer kun vare uhyre

Træbygninger; et Faktum, hvorfor vi ellers

finde udtrykkelig Bekræftelse bos Snorre. Selv

den klassiske Histories Fader, den oprigtige
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saare interessant at erfare : at det KongL

Videnskabers -Selskab ij Goeitingen har

udsat en af sine Præmier, som Belonning

for den beste Forklaring over deres og de

ældste amerikanske Mindesmærkers Over-

Herodot, beretter os : at store Stæder, opbygte

af Træ, laa ved det balthiske Havs Kyster. "Bu-
dinerne" siger han "et Folk med blaa Øjne og

blonde Haar, beboe et Laud, som er bedækket

. med tykke Skove, hvor der er eii stor So, hvori

man fanger Sælhunde (eller Oddere), Bævere og

flere Dyr. En Stad, som Gelouerne have opbygt

hos dem, bestaar af hoje Huse og Templer, med
Billedstotter af Guderne, som ligne de græske,

Alt af Træ. Enhver af Stadens fire Sider er

af 3o Stadiers Længde," Det folger af dette

Vidnesbyrd, at Civilisationen havde gjort bety-

delige Fremskridt i Norden, forend man be-

gyndte at anvende den Kunst, at bygge af Sten.

Saaledes lægge lokale Omstændigheder [ofte

Hindringer i Vejen for Bygningsmaadens Fast-

hed. — Hermed kan man jevnfore Pytheas's

Beretninger om store Huse (endog til Loer) i

Thule} samt folgende Bemærkning af Steffens,

som angaar Danmark i Særdeleshed: "Sjælland

er i det Hele fladt; har dog hist og her Bakker

og Hoje, uden Bjerge eller vældige Floder. I

et saadant Land antager Alt hurtigen, og lige-

som ved en pludselig Forandrings den nærvæ-
' rende Tids Præg; Fortidens Levninger forsvin-

de, og betydelige Ruiner ere sjeldne. Kun op-
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ensstemmelse med de ægyptiske og asiati-

ske — hvorved han haaber ined Tiden at

see et Sidestykke til sit nærværende Ar-

beide."*)

Selskabets historiske Klasse tilkjendte

Skriftet den udsatte Præmie, og dets gun-

stige Bedommelse blev publiceret i Danske

Literaturtidende 1818 No. 37- For at det

kan blive Læserne tydeligt , hvorfor og

hvorledes Prisskriftet siden er bleven fort-

sat, samt forsynet med nye Tillæg
,

tager

graver man mojsommelig et tidligere Livs Ef-

terladenskaber af de talrige Gravhtfje." Om
Sandheden heraf har jeg havt Lejlighed til at

overbevises, ved at være Øjenvidne til, hvorle-

des det fordum saa beromte Kallundborg-Slot^

som stod lige til i658, nu er aldeles udslettet

af Jordens Overflade , saa at intet Spor findes

til dets Tilværelse, uagtet Rudera vare tilbage

deraf 1750, ja endog (skjont mindre kjendelige)

1788, men i Aaret 1821 saa man aldeles intet

sligt paa dets Grund, som da var forvandlet til

en jevn græsbegroet Slette« Saaledes skjonner

man lettelig, hvorledes de fleste danske Heden-

oldsborge og Mindesmærker* kunne være for-

svundne fra Jordens Overflade.

*) Dette Haab er dog ikke hidindtil blevet opfyldt.

"

1
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jeg mig den Frihed at indrykke den om-

meldte Bedømmelse:
,

, "Over det af Hs. Excellence Hr. Ge-

heimeconferentsraad Johan v. Biilow til

Sanderumgaard, Ridder af Elephanten o.

s. v. udsatte Prissporgsmaal, over Sam-

menhængen mellem de gamle Nordboers,

især Skandinavernes, og de indisk-persi-

ske Nationers Religion, har den historiske

Klasse havt den Fomojelse at modtage en

Afhandling, med Begyndelsen af Voluspå

til Motto, der udmærker sig baade ved

Grundighed og Skarpsind
,

og i Udforlig-

hed overgaaer hvad Selskabet kunde have

fordret. Forfatteren, som med sjelden

Kundskab til de indiske Religioner forbin-

der det fortroligste Bekjendtskab med Ed-

daernes Lære, har tillige villet meddele

et eget System i den nordiske Mythologie,

rigt paa nye Anskuelser, som ere hentede

fra dyb Indsigt i Nordens Oldsprog, og

paa en træffende Maade oplyste ved ide-

lige Hensyn til de gamle Folkeslags , især

Persers ogInders religiose Meninger. Klas-



XVII

sen anseer derfor dette Skrift, der er en

sand Vinding for Videnskaben, og et be-

tydeligt Skridt til det fremsatte Sporgs-

maals endelige Afgjorelse, aldeles værdigt

til den udsatte Præmie. Klassen haaber

tillige, at Forfatteren, som i det til Sel-

skabet Indsendte især har udviklet den

gamle Kosmogonie sgKosmographie, fort-

sætter disse Undersogelser, efter den lagte

Plan, saa at de kunne omfatte alle de nor-

diske Myther."

Paa Grund af dette Selskabets Onske

foretog jeg mig Værkets Fortsættelse paa

den opgivne Maade, men efterhaanden

udkom der udenlands mange nye og vig-

tige Skrifter, angaaende de her omhand-

lede Religions- og Mythe-Systemer, samt

de ældste Folks Historie
,

Vandringer og

Forbindelser m.m., som jeg fandt det nod-

vendigt at afbenytte. *) Dette har jeg, efter

*) Adskillige af disse Værker, som ikke -vare at

faa eller see her i Staden 1818, bestilte jeg til

mig selv fra Udlandet, men. siden kom de brit-

tiske iblandt dem, tilligemed mange flere, til

Universitets-Bibliotheket som en Gave, ved den

(B)
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Ævne, i de sidstafvigte fem Aars Tid,

stræbt at gjore, og derved opstod de man-

ge nye Tillæg til Værkets forste Udkast,

som nu især ere tilfojede Anmærkningerne,

men kun paa enkelte Steder indskudte i

Texten (foruden det noget vidtloftige som

slutter den forste Bog). Arbeidet derved

er fortsat lige til hvert Arks Trykning.

For at det dog skal kunne sees , hvorledes

det Skrift var, som blev bedomt af det

Kongl. Videnskabers-Selskab, har jeg be-

tegnet det senere tilkomne enten ved Or-

det iVytf Tillæg* *) eller Bogstaverne N. A.

beromte Botaniker, Dr. Wallichs^ Omhu, som
horende til den af ham hidseiidte indiske Samling.

See herefter S. 187-88. Med de sjeldne eller

nye Boger, jeg selv ikke ejede, have Bestyrerne

af de herværende offentlige Bibliotheker med
storste Beredvillighed forsynet mig. Andre,

komne fra Ostindien i afvigte Aar, har Prof.

Rask laant mig til Brug og Excerpering — saa

at alle disse Omstændigheder have sat mig i

Stand til at benytte de beste og nyeste Værker^

som angaa de ostindiske og persiske Religions-

Systemer m. m. Vor lærde Pastor Fuglsangs

Godhed skylder jeg ogsaa liere Oplysninger fra

hans lange Ophold i Ostindien. .

*) Dette er blevet glemt at bemærkes S. i54-35,
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(Ny Anmærkning) — undtagen der hvor

nye Citater, som bekræfte eller nærmere

oplyse det Anforte, ere blevne tilfojede.
;

Hidindtil har jeg ej heller havt Anledning

til at vige fra mine vigtigste her forhen

fremsatte Meninger , men har tvertimod

troet at finde dem bekræftede ved nye

Grunde. Foruden de citerede Værker,

har jeg været saa heldig at kunne consu-

lere vor Tidsalders udmærkede Sprog*-

grandsker, Hr. Prof. Hash (efter hans

Hjemkomst fra Ostindien i Foraaret 1823)

om adskillige af de vigtigste blandt de asi-

atiske Ord (især af Sanskrit) som forekom-

me i nærværende Del, og han har med

den storste Beredvillighed givet mig de

attråaede Oplysninger.

Nogle af dette Prisskrifts Hoved-Re-

sultater ere blevne bekjendtgjorte, og en-

kelte Bemærkninger derved fremsatte, i

den ved vor beromte Naturforsker, Prof.
- «

Art. s (hvoraf det meste .var bestemt for en ny
Anmærkning) uieu det iiidsees lettelig af Sam-
menhængen.

(B*)



og Ridder Orsted, forfattede Oversigt j

ow Kongh Danske Videnskabers-
|

Selskabs Forhandlinger og dets Medlem-
\

mers Arbeider, fra 3±te Maji 1817 tik

S±te Maji 1818. Dette Udtog findes over-

sat paa Tydsfc i v. Bertuchs neue allge-
j

meine geographische Ephemeriden, 6 B.

4 St. 1820, formodentlig i Anledning af

de deri indeholdte Undersogelser om vore

Forfædres asiatiske Herkomst og deres
J

Indvandring her til Norden m. m. Mone
har ellers taget Hensyn dertil *) i hans

Geschichte desnordeuropdischenHeiden-

thu/ns, 1 Th. (1822), hvor han siger om
det (S. 313) : "Manches Gute aus dieser

Uebersicht werde ich unten benutzen,
i

aber es ist unnothig das Falsche derselben
!

zu widérlegen." En saadan Gjendrivelse

kunde dog vel neppe skee., fårend Grandsk-
\

ningens Grunde (og ej blot deres Resulta-

ter) vare komne til Modpartens Kundskab.

*) Det er og blevet benyttet af liere Forfattere til

tydske og svenske Skrifter, hvorom de ny-

tillagte Anmærkninger give nærmere Oplysning,
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Flere af Prof. Mones Modbemærkningers

Ugrund har jeg ellers faaet Lejlighed til

at vise, i de nye Anmærkninger, men ærer

ikke desmindre den Skarpsindighed, Lær-

dom og Flid, som fremlyser paa mange

Steder i hans nævnte Værk. Her tilfojer

jeg blot: at jeg ingenlunde kan være enig

i den Maade, hvorpaa han *) vil kritisk

omarbeide den ældre Eddas ældste Digte,

efter den Forudsætning : at de oprindeli-

gen svarede fuldkommen til bestemte Ver-

semaal,**) efter en af ham, for hvert Digt

især, opgiven Maalestok; en saadan

Behandling bliver netop den mest vilkaar-

lige og ukritiske man kan tænke sig, især

med en saa ufuldstændig Kundskab om
Nordens Oldsprog, at det gamle tqflur (el-

ler tavjlor o: Tavler) i Foluspd, skal for-

*) I Recensionen over de nyeste danske og svenske

Udgaver af Eddaerne i Heidelberger Jahrbiicher

der Literatur, 1822, No. 28 o. f.

**) Ellers maa man vel som oftest antage Versemaa-

lets Uregelmæssighed for Tegn paa hoj Ælde,

som f. Ex. i gamle tydske, angelsaxiske^ græske

og latinske Digte.
v
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vandles til toplur (Tofler), et fra det nye-

ste danske forqvaklet Ord (der atter kom-

mer af det nye tydske Pantojfel eller det

franske Panloujle) — som forst kjendtes i

Island i det l7deAarhundrede, og ikke en-

gang kan bruges i det nu gjængse Skrift-

sprog. Af samme Vægt er Dommen om
det kristelige Udspring af Ordet navnnor

eller nomiur (Veninder
,

Qvinder), som

enkelte Afskrifter af det nævnte Digt have

udtrykt ved nunnur, hvor det nu skal be-

tyde Nonner efter vor Talebrug, hvorpaa

den hedenske Skjald vist aldrig har tænkt,

men derimod paa det velbekjendte Flertal

af nanna o. s. v.

Skjont det forekommer mig og mange

Flere Unægteligt, at vore Forfædres, samt

deres Mythers ogReligionsmeningersHjem-

stavn, maa soges i Asiens til Indien og

Persien grændsende Hojlande, hvor deres

Sprog uden al Tvivl er oprundet (selv ef-

ter Rasks nyeste, i hine fjærne Lande

omhyggelig anstillede Undersogelser) —
have dog enkelte Forfattere her i Landet
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nylig paastaaet, at hele den oldnordiske

Gudelære var ny og uægte, samt sam-

mensat i den sildigere Middelalder afStum-

per og Stykker,, der tildels vare tagne af

Bibelens Lære, og tildels åf Grækers og

Romeres gamle Mythologie. En literær

Strid opstod herom, hvori jeg troede klart

at have bevist det Modsatte, men ikke des-

mindre er dog min daværende Modpart si-

den paa ny (i en tydsk Omarbejdelse og

Sammendrag afsineStridsskrifter) *), frem-

kommet med folgende synderlige Efter-

retninger og Paastand : "Snorrof der fast

von allen Gelehrten des ±Jten Jahrhun-

derts, und selbst von Scholzer,**) fur den

*) Von der Unbrauchbarkeit der nordiscJien MytJio-

logie filr die bildenden Kunste. « Eine Abhaud-
lung, mit erlduternden Anmerkungen von Torkel

Baden, Professor &e. Aus dem driften Stucke

der Misce lian. max.partcritic. besonders

abgedruckt. Hildesheim 1822, S. 25. Jfr. samme
Forfatters Skrift Den nordiske Mythologies Kil-

der, og mine Oplysninger om Kilderne til Prof.

Torkel Badens Sammenligning mellem den nor-

diske og den græsk-romerske Mythologie. 1821*

**) Skal vel være Schl'åzer, der som bekjendt, den

Gang han protesterede mod Edda's Ægthed



XXIV

Verfasser der Edda gehalien wurde, hat

die mythologischen Dichtungen der Al~

ten, die er wahrscheinlich in Coln, tvo er,

wie Are Frode vor ihrå* studierte > von

den Monchen Jcennen lemte , dergestalt

geplundert, das Gemdlde eddischen In-

halts im Grunde nichts ånders als Ho-

mische und Griechische flTerke mit einem

Nordischen Anstriche sind" — Herved

maa man bemærke de simple historiske,

Kjendsgjerninger: a) at Are Frode aldrig

foretog nogen Reise fra Island ; ikke en-

gang til Norge eller Danmark, og end

mindre til Tyskland — efter hvad der for

længst er bevist af Werlauff o. FL, samt

b) at Snorre Sturleson aldrig har sat sin

Fod paa Tydsklands Grund, og endmindre

studeret i Coln! Dette veed Enhver, som

og Ælde, ikke engang "vidste, at der gaves
" to Skrifter af dette Navn! Hans fleste Efterføl-

gere, i Angrebene mod den oldnordiske Litera-

tur, have trolig kappedes om at overgaa hinan-

den i aabenbar .Ukyndighed om de Gjenstande,

hvorom de vilde skrive — og tale dog i eu

Tone, som om de kj endte dem til Bunds!
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har beskjæftiget sig det mindste med Nor-
%
dens gamle Literær-Historie. Ikke des-

mindre lader Hr. Dr. G. L. Baden Publi-

kum vide, *) hvorledes han troer, "at den

lærde og upartiske Undersoger (af den

skandinaviske mythiske Poesies hedenske

eller kristelige Oprindelse) vilde linde sig

noget forarbeidet i Professor Thortsel Ba-

dens Undersøgelser om den nordiske -My-

thologies Ubrugbarhed for de skjonne

Kunster."

At nærværende Skrift, ligesaalidet

som nogle blandt mine ældre, vil slippe

for heftige Anfægtelser af et vist Partie i

Literaturen, troer jeg at kunne forudsee,

men det foruroliger mig ikke i mindste

Maade. Saa mange lærde og kyndige

Mænd, saavel inden- som udenlands, have

allerede saaledes tilkjendegivet mig deres

Bifald med Værkets vigtigste Indhold, at

:) Smaa Afliandlinger og Bemærkninger, fornem-
melig i Fædrelandets

, Middelalderens og den

kristne Kirkes Historie, af Dr. G. X. Baden, 2

. Bind, Khatrn, 182$, S. ^45. -
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jeg ikke nærer nogen Frygt for dets Udgi-

velse i Trykken. At mange Feiltagelser

ville kunde findes og rettes deri, fer en

nodvendig Folge af en saa vidtloftig og

vanskelig Undersogelses Natur. De lier

uundgaaelige Hypotheser og Gisninger,

samt møjsommelig samlede Efterretninger

om vor Klodes fjærneste Tidsaldre og Fol-

keslag, trænge vistnok for en Del til nær-

mere Berigtigelse og Oplysninger, som

stedse ville blive mig kjærkomne, naar de

fremsættes paa den Maade som egner og

anstaaer den sande, Immane og upartiske

Videnskabsdyrker. Ikke desmindre nærer

jeg det Haab : at nærværende Arbeide vil

kunne ansees som et brugbart Bidrag til

Udbredelse af rigtigere Kundskab om vore

Stammefædres Herkomst, Oldsagn og

Troesmeninger, samt mueligen tillige som

en ikke forkastelig Udsigt, over den gamle

Verdens almindelige v Mythologie , med

bestandigt Hensyn til historiske Betragt-

ninger over Folkeslagenes og deres Reli-

gioners Forbindelser og Vandringer. Skul-
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"

de mine ærede Læsere ikke ansee disse

Bestræbelser for aldeles mislykkede, ville

de vist undskylde Værkets Ufuldkommen-

heder med den ældgamle Regel:

- In magnis voluisse sat est.

Angaaende de tvende Eddaer, hvor-

paa Eddalæren især er bygget, har jeg gi-

vet den nodvendigste Underretning i min

Fortale til den danske Oversættelse af den

ældre Edda (udkommet i 4 Dele
\
Kjoben-

havni821 til 23), hvormed den arnæmag-

næanske Commissions Forerindringer til

den store, med latinsk Oversættelse o. m.

forsynede Udgave, samt Rasks Fortale til

hans Udgave af den yngre Edda (Stock-

holm 1818) kunne jevnfores. Fuldstæn-

dige Efterretninger om den eddiske Lite-

ratur m. fl. hertilhorende Undersogelser

,

kunne og findes i Nyerups, P. E. Mullers,

Graters, v. d. Hagens, Brodrene Grimms,

Mones o. Fl. bekjendte Skrifter.

Det erH M.KONGENS aUerhojeste

Naade og Omhu for den fædrelandske Vi-

denskabelighed, som jeg især skylder den

»



Stilling, der har sat mig istand til at præ-

stere dette vidtløftige og møjsommelige

Værk, samt giver mig Haab om at kunne

bringe det til Ende. — Den ophojede Æd-
ling, der kan ansees som dets forste Op-

havsmand, har jeg alt bevidnet min skyl-

digste Erkjendtlighed,— og frembærer da

endvidere min inderlige Tak til detKongl.

Danske Videnskabers-Selskab, samt til de

hoje og ærede Herrer, som paa en eller

anden Maade have bidraget til at gjore

dets Publikation muelig, i de nærværende

for, Literaturen saa trykkende og vanske-

lige Tider.

Kjubenhavu, den wbn April 1824«

Finn Masnusen.



Indhold af forste Bind.

Forste Bog.

Mytliiske Sågu om Gudernes og Verdens forste Op-

rindelse (Theogonie og Kosmogonie), samt Jætters,

Alfers og Menneskers Skabelse og Væsen m. m.

Forste Hovedstykke.

Oldnordisk Kosmogonie, sammenlignet med Naturen, samt de

asiatiske og andre méd dem beslægtede Folks Sagn og Meninger

(med indblandede historiske Undersøgelser og [Bemærkninger

over Folkeslagenes Herkomst og Forbindelser).

'

. '
side

Forste Afsnit. Fremstilling af den oldnordiske;Kosmogo-

nie efter de eddlske Myther 1-22 1

Anmærkninger (1-49) » • 19

Andet Afsnit• Den nordiske Kosmogonies Overensstem-

melse med nyere Naturforskeres geogoniske Systemer,

samt enkelte hertil borende Mytbers Forklaring af

Naturens Betragtning 23-41 • 29
Anmærkninger (1-30) • .'. 50

Tredie Afsnit. '
Den oldnordiske Kosmogonies Overens-

stemmelse med den gamle Verdens ovrige mærkvær-
dige Folks Mytliesystemer, hvorved disses indbyrdes

Forbindelse tillige forelbbig vises, $. 42-102 59

Anmærkninger (1-131) • 147
Nyt Tillæg til tredie Afsnit (i tre Afdelinger) med til-

horende Anmærkninger 210



XXX

Andet Hovedstykke.

Nærmere Undersøgelser angaaende Edda-Lærens særskilte kos-

mogoniske Væseners Overensstemmelse med græske, ægyptiske

og asiatiske Myther.

,v — Side
Forste Afsnit. Verden betragtet som fiiay.QoxoofioS,

eller nærmere Udvikling af Mytlien om Ymer, <J. 1-18 248

Anmærkninger (1-30) « 267

Andet Afsnit. Om Koen Audumbla og Oxen overhoved,

som kosmogonisk Sindbillede, $. 19-31 283

Anmærkninger (1-21) 298

Tredie Afsnit. Bure, Bur (Burs, Bors &c); Beslå eller

Bestla (Belsta); Bolt/torn $. 32-43 308

Anmærkninger (1-33) 323

Fjerde Afsnit. Om de tre skabende Guder: Odin, Vile

og ri, særskilt betragtede, 0. 44-61 334

Anmærkninger (1-38) * 359

Femte Afsnit* Om den skabende Trefoldighed, samt de

iivrige eddlske, under Et betragtede, $. 62-77 379

Anmærkninger (1-24) • ••••• 399

(I orste Bogs tredie og sidste Hovedstykke fiilger i

næste Bind.)

V



Forste Bog.
Mythiske Sagn om Gudernes og Verdens
forste Oprindelse (Theogonie og Kosmogo-
nie), Menneskenes Skabelse og Væsen, samt

Verdens Indretning og Beskaffenhed m. v.

Forste Hovedstykke.
Oldnordisk Kosmogonie, sammenlignet med Na-
turen, samt de asiatiske og andre med dem be-

• slægtede Folks Sagn og Meninger.

Forste Afsnit.
Fremstilling af den oldnordiske Kosniogonie efter de

eddiske Myther.

§• 1« J-J ddalæren synes at indeholde

tvende kosmogoniske Systemer, der vel ikke

i Grunden afvige fra hinanden, med. Hensyn
til Universets forste Oprindelse, saaledes som
vi nu kjende dem 5 men efter dem maa den
synlige Verden dog betragtes under tvende for-

vskjellige digteriske Billeder ,
nemlig: i) som

den omdannede chaotiske Urjætte Ymer, og

i. (»)

%



2) som Verdenstræet Yggdrasil. Vi kunne

nu ikke vel adskille disse tvende Foresillinger,

der muelig i Hedenold ere blevne fulgte af

forskjellige Sekter, fra hinanden, da de fore-

komme temmelig sammenblandede i den yngre

Eddas sammenhængende Fortælling om Ver-

dens og Gudernes Oprindelse.

§. % Denne Edda giver os folgende Skil-

dring deraf, ved tillige at citere enkelte Stro-

pher af den ældse Eddas Digte: Valas Spaa-

dom> Vafthrudnersmaal, Grimnersmaal' og

Hyndlas Sang. Jeg fremsætter her dens For-

tælling mest efter Nyerups bekjendte Oversæt-

telse, der dog af mig er bleven omhyggelig

jevnfort med Originalen
; [l] ligesom jeg og

har oversat, forskjellige Egennavne efter deres

rimelige Etymer.

§. 3. I Valas Spaadon} heder det:

Det var Tidens Ophav
Da Intet var, [2]

Ej Sand eller So,

Ej svale Bolger.

Ingensteds fandtes Jord

Eller hojen Himmel;
Et svælgende Gab [3] var der,

Men ingen Væxter.

Mange Aarhundreder (eller Tidslob) fftrend

Jorden blev skabt var Nifiheim (Taage- eller

Skygge-Verdenen) bleven til (efter Ordet gerr,

gjort, dannet eller fuldfort, fuldkommen) i



hvis Midte er den Brond (eller Væld) Hver~

gelmer (den ældgamle Kjedel eller Afgrund), [4]

hvorfra fdlgende Floder have deres Udspring

:

Svol (den kolde) 5

Gunrdprd eller Gunn\>ro (den stridvoldende

eller stedse rasende)
5

Fion (Had, Adskillelse) eller Fiorm (den

levende, stærke);

Fimbullpul (den hdjtlydende)
5 [5]

Slidur, Slid (den grumme);

Hridur, Hrid (den stormende eller heftige) $

Sylgur (den svælgende, graadige);

Ylgur (den tudende eller hylende) 5

Vid (den vide, brede);

Leiptur (den lynende eller glimtende),

ogGjoll eller Gjalla (den gloende, skinnende

eller hojtbrusende);

hvilken sidste er nærmest ved Hels Grændse-
skjel.[6] '

'

§. 4. Endfor var der dog en Verden ble-

ven til sonderpaa som hed Muspell, den er

lys og hed, og saa straalende og brændende at

ingen Fremmed kan holde ud at bo eller være

der. [Eller efter Ordene : Den er ubeboelig

eller ufremkommelig for Udlændinge, som ikke

have Hjem eller Ejendomme der]. Surtur re-

gjerer derovei*, og boer paa Grændsen af den-

ne Verden. [7] Han har et flammende Sværd.

Ved Verdens Ende skal han komme frem og

kjæmpe (eller hærge, fore Krig), overvinde

(1*)



Guderne, og opbrænde hele Jorden med Ild,

som det beskrives i Vedas Spaadom.

§. 5. Saasnart de Floder, som kaldes

EUpagar (dryppende Vande, kolde Vande) [8]

kom saa langt fra deres Udspring, at den Gift*

strom (maaske rettere flydende Materie, ed-

deragtige Vædske) [9] som dé indeholdt, styrk-

nede, ligesom Sinner (eller Hammerskjæl) der

flyde ud af Ilden, [10] forvandledes den til lis.

Da nu denne Strom standsede og holdt op at

rinde, da blev den vaadeTaage (eller Uddunst-

ning), som kom fra Giften (eller Materien) til

Rimfrost, og det ene Lag deraf dyngede sig

oven paa det andet i Ginnungagap (Afgrun-

den eller det chao tiske Svælg), [li] Den Egn

deraf, som vendte mod Norden ,
fyldtes (un-

dernede) med svære Masser af lis og Kimfrost,

men med fugtige Dunster (eller Vædsker) og

kold Blæst foroven. [12] Derimod blev den son-

dre Deel af Ginnungagab let af (efter Ordet

imod, henimod) de Ildgnister og Funker, som
kom tilflyvende fra Maspelheim. Ligesom

Kulde stod ud fra TSHflheim, og alt fra den
Kant var barskvildt (i Orig. grumt, grusomt,

o: isnende Kulde), Isaaledes var alt det, der

grændsede til Muspelheim varmt og klart, og

Gabet var der saa let som den reneste Luft (el-

ler Luften i den fuldkomneste Stilhed, o: som

Ætherluft).



Da Muspelheims Hede udbredte sig saa

-vidt at den modte Rimfrosten (eller Isen), saa

at den smeltede og dryppede , da fik Draa-

berne Liv ved dens Kraft, som udsendte He-
den. Deraf fremkom en Menneske-Skikkelse,

som fikNavn af Ymer. [13] Fra ham nedstam-

me alle Riinthursernes (Rim- eller Frost-Jæt-

ternes) Slægter. Saaledes lieder det i Volu-

spa den korte (eller Hyndlas Sang)

:

Alle Jætter ere

Fra Ymer komne $[14]

og i Vafthrudnersmaal:

Fra Elivaga

Sprutted Edderdraabcr (Gtfta^t&e*)

De voxte til der blev en Jætte
y

Men Funker gnistred

Fra Sydverden
; [15]

Ild gav Isen Liv;

[Eller: Varme gav Rimfrosten Liv].

Den Upsalske Edda udelader den sidste Halv-

deel af Strophen, men lægger derimod til

(hvorved er at mærke, at Jætten Vafthrudner
her taler til Odin under Navn af Gangraad)

:

Der kom vores Ætter

Alle sammen U Et)

Thi bliver stedse det Hele for stridigt. [16]

§. 6. Der fortælles, at da Ymer (der og
kaldes den gamle Rimthurse) sov , faldt han i

Sved, og da fremkom under hans venstre Arm
en Mand og en Qvinde

, og hans ene Fod av-



lede en Son med den anden. Det er fra ham
de Slægter nedstamme, der kaldes Rimthur-

ser. [17] Ymer nærtes ved fire Melkestromme,

der randt fra en Koes Yver, som kaldtes Au-
dumbla (Audumla eller Audhumla), og lige-

ledes var bleven til, da Isen smeltede og dryp-

pede. Denne Ko nærtes selv ved at slikke de

med Rimfrost belagte Saltstene (eller : de lis-

klipper, som vare salte). Den forste Dag hun
slikkede dem, fremkom af Stenen Menneske-

haar, den anden Dag Hovedet, den tredie Dag
et heelt Menneske (Menneskeskikkelse) der hed

Bure, som var skjon (eller lys, hvid) af Ud-
seende, samt tillige stor og mægtig (eller stærk,

kraftig) og Fader til Bor (eller Borr) 5 denne

blev gift med Bestla (eller Belstci) en Datter

af jætten Bolthorn, [18] og han var ved hende

Fader til 3 Sonner , hvoraf den ene hed Odin,

den anden Vile, den tredie Ve. Denne Odin

og hans Erodre ansees for at være Himlens og

Jordens Styrere.

§. 7. Bors Sonner dræbte Jætten Ymer,

og der 16b saa meget Blod af ham , at de deri

druknede hele Rimthurse-Slægten, paa en nær,

,
som slap derfra med sin Slægt (eller Husfolk).

Denne kaldte Jætterne Bergelmer (den gamle

fra eller i Bjerget, eller den gamle Bjergboer).

Han med sin Kone besteg en Art af Baad, [19]

og reddedes derved. Fra ham nedstammer



den nye Rimthurse-Slægt, som dette Vers ly-

der (Vafthrm. Str. 29):

Utallige Vintre

For Jorden blev skabt

Da blev Bergemier fodt$

Thrudgemler (den, stærke Gamle) var haus

Fader,

Men Orgemler (ae» urgamle) hans Beste-

fader. [20]

§. 8. De tre Guder, Bors Sonner, toge

den dræbte Ymer, bragte ham midt udi Gin-

nungagab, og dannede af hans Krop (eller

Kjtid) Jorden, af hans Blod Hav og Vande,

af hans Been og Tænder Bjerge og Stene

og Roser \ af Blodet, som var udfludt af Saa-

rene, gjorde de det uvejbare Verdenshav,

hvori de befæstede Jorden
,

og som de lagde

i en Kreds udenom den. Af hans Hjerneskal

dannede de Himmelen, og oprejste den over

Jorden med 4 Kanter 5 under hvert Hjorne

satte de enDverg, navnlig: Ostre , Vestre,

Sydre, Nordre.[2±] Derpaatogede de gloende

Sinner , som fore lose omkring og som vare

udkastede af Muspelheim , samt satte dem paa

Himmelen, [22] baade oven og neden, for at-

oplyse Himmel og Jord. De gave ogsaa alle

Lynstraaler (glimrende Luftsyner eller Him-
mellegemer) Sted, nogle paa Himmelen, andre

lose under Himmelen, og bestemte deres Gang,

hvorefter Dage, Dogn og Aars tal beregnes,
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som de gamle Vise have sagt og som det heder

i Valas Spaadom

:

Bors Sonner ophojede

Kredsrunde Skiver; [23]

De, som det herlige

Midgaard skabte.

Sol skinned fra Syd

Paa Salens Stene (Mure)

Da groede forst

Gront paa Jorden;

[Eller: Da Jorden begroedes

Med gronne Urter]. [24]

Sol fra Sondenj

Maanens Ledsager,

Om Himlens Heste [25]

Hojre Arm kasted;

Sol da ej vidste

Hvor den Sale ejed,

Stjerner da ej vidste

Hvor de Steder ejed,

Maanen det ej vidste

Hvor sit Hjem den ejed.

Da ginge alle Magter

Til ophojede Sæder,

Hojheliige Guder
Raadsloge derom:

Nat og Næ
Navne de gave,

Morgen og

Middag kaldte

i
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[26] Undern og Aften,

For Aar at beregne (ell. Aar beregne d).

§. 9. Den yngre Edda bliver ved : Jor-

den er kredsrund 5 uden om den er det dybe

Verdenshav. Guderne gave Jætternes Slægter

Lande til Beboelse langs med dens Kyster, [27]

og gjorde mod deres Anfald en Forskandsning

indenfor rundt om Jorden. Til dette Anlæg
betjente de sig af Ymers Ojenbryne. De
kaldte denne Borg (eller den saaledes forskaud-

sede Jord) Midgård eller Midgaard. Hjer-

nen kastede de i Luften og gjorde Skyer deraf,

saaledes siges der i Grimnersmaal Str. 40 (jfr.

*Vajthrudnersmaal Str. 21)

:

Af Ymers Kjod

Blev Jorden skabt,

Havet af hans Blod,

Bjergene af hans Been,

Væxtriget af hans Haar,

Himlen af hans Hjerneskal

;

Af hans Ojenbryne

Dannede de blide Guder
Midgaard for Menneskers Sonner,

1 Men af hans Hjerne

Bleve de tungsindige [28]

Skyer alle skabte.

§. 10- Derefter fortælles i den yngre

Edda , hvorledes Guderne indrettede Dag og

Nat, Solens og Maanens Gang m. m. (hvorom

der handles bekvemmere paa andre Steder)*



10
t

I ovrigt beretter den folgende, [29] henhorende

til de gamle Nordboers Kosmologie:

Osten for Midgaard (nemlig den Deel af

TJtgard eller Udgaard, som vender mod
den Himmelegn) boer en uhyre Jættinde i Sko-
ven Jernvid (Jernskoven), omgivet af andre

Jættinder, som kaldes Jernvidier (eller Jern-

skovens Beboérinder)., Hendes Afkom ere

mange Jætte-Ulve (som siden omtales her nær-
mere). Vejen fra Himlen til Jorden gaaer

over en Bro, som Guderne dannede, og heder

Bifrost (den bævende eller bevægelige Vej eller

Strom).[30] Den kaldes ellers Kegnhue , har

tre Farver, er meget stærk og giort med storre

Kunst, epd andre Bygninger 5 det Rode i den

er brændende Ild. Bjergriserne vilde snart

bestige Himlen, dersom alle kunde komme
over Broen naar de vilde.

§. 11. Bors Sonner skabte de forste

Mennesker af Træ ved Havets Bred (hvilken

Mythe vi ville omhandle paa et andet belejli-

gere Sted) og gave dem Oj)holdssted i Mid-
gaard.

§• 12. Endvidere bygte de sig en Borg
(eller et omgjærdet eller forskandset Rige)

midt i Verden, som kaldtes Asgard (As-
gaard) ,*[3l] der boede Guderne og deres

Ætter. Derfra udbredtes taange Tidender om
deres Bedrifter baade paa Jorden og i Luften.

Der er et Sted , kaldet Hlidslidlf eller Lid-



skidlf[3£] (det bævende Taarn eller Port).

Naar Odin sætter sig her i Hojsædet, seer

han ud over hele Verden, og skuer hvert

Menneskes Idrætter. Hans Kone heder Frigg

Celler Frigga) , en Datter af Fiorgyn. Af
deres Æt har den Stamme , som kaldes Aser,

som byggede (eller beboede) det gamle (eller

ældste) Asgaard og de dertil grændsende (el-

ler derunder liggende Riger) sin Oprindelse.

Det er Gudeslægten, og af den Aarsag kaldes

Odin Alfader , at han er Guders og Menne-
skers Fader.

§. 13. Efter at Asgaard var fuldfort,

udnævnte Alfader der Bestyrere, for tillige-

med ham at bestemme Folks Skjæbne og
raade for Rigets eller Borgens Indretninger.

Midt i dette guddommelige Rige eller detsHo-
vedstad er en Plads, kaldet Idasletten, [33]
Der opforte de allerforst et stort Slot eller

Tempel (Hof) , hvori der staa 12 Sfeder for

dem, foruden Alfaders eget. Det er den stor-

ste og kunstigst opforteBygning paa (eller over)

Jorden. Udvendig og indvendig seer den ud
som om den bestod af lutter Guld. Her er et

Sted , som kaldes Qladsheim* En anden Sal

(eller Bolig) gjorde de, hvor der var et helligt

Sted {Borg o: Alterkreds, Offersted ellerTem-
pel) som Gudinderne eje og som Menneskene

kalde Vingolf eller Vindgolf. [34] Hertil sigte

disseUdtryk i Valas Spaad, (i Overs. 1, 33, 56)

:

*
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Aser mbdtes

Paa Idas Slette,

Alterkreds og Tempel

Oprejste de hojt

Guder og Gudinder have ellers mange herlige

Bygninger paa Himlen , . hvoriblandt Valhall

(som vi siden ved given Lejlighed ville be-

skrive nojere).

§. 14. I denne fors te Tidsalder, der

kaldes Guldalderen, havde Guderne den stor-

ste Overflodighed af Guld, hvoraf de forfær-

digede en stor Mængde, samt Kunstsager,

Boskab og Ridetoj. Den tabte sig ved nogle

Qvinders Ankomst fra Jotanheim* (Alt dette

udvikles nojere i denne Bogs 3dae Hovedstyk-

kes 4de Afsnit).

§• 15« Dernæst satte Guderne sig i deres

Hojsæde og raadsloge^ de overtænkte hvorle-

des Dvergene havde faaet Liv i Muldet nede i

Jorden,- ligesom Madikker i Kjod. De vare

nemlig forst blevne frembragte og havde faaet

Liv i Ymers Kjod, men erholdt nu efter Gu-
dernes Villie Menneske -Forstand og Menne-

ske-Skikkelse
5

dog boe de i Jorden og i

Stene. Dette omtales og de opregnes i Valas

Spaadom (hvor Dvergene ellers siges at Ysere

skabte af Vand og Stene)

:

$<ye og Ncee,

Nordre, Sydre,
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Ostre, Vestre,

Althjof, Dvalin &c. [35]

§. 16- Gudernes fornemste og helligste

Sted er ved Æsketræet Yggdrasill. [36] Denne

Ask er det storste og ypperste af alle Træer.

Dens Grene udbrede sig over hele Verden, og

række op over Himlen. Tvende Rodder har

Træet, som strække sig vide om, den ene til

Aserne, den anden til Rijnthurserne (eller

Frostjætterne), hvor Ginnungagab var forhen.

Den tredie naaer udover Niflheim, og ved

den er (Afgrunden) Hvergelmer , hvor (Slan-

ge-Kongen) Nidhug gnaver Roden neden-

fra. [37]

Ved den anden Rod derimod, som naaer

til Rimthurserne , er Mimers Kilde, hvori

Forstand og Visdom ligger skiult. Kildens

Ejermand Mimer [38] er fuld af Visdom, fordi

han hver Morgen afGjallerhornet [39] drikker

af Bronden. Engang kom Alfader derhen og

forlangte en Drik af Kilden, men naaede ikke

sit Onske, for han satte sit Oje til Pant $ saa-

ledes heder det i Valas Spaadom

:

Alt veed jeg Odin!

Hvor du Ojet skiulte

I hin den klare

Mimers Kilde.

. Mimer Mjod
Hver Morgen drikker

Af Valfaders Pant.



§. 17. Ved den tredieRod afÆsketræet,

som naaer til Himmelen, er Urdes Kilde.

Ved Kilden staaer en skjon Bygning; fra den

udgaae de 3 Mder Urde, Veronde (ell. Ver-
dande) og Skuld. [40] Disse Moerbestemme alle

Menneskers Levetid
,
og kaldes Norner* Om

dem lieder det hos Vala :

Dcden komme Moer
Meget vidende,

Tre af den So (tø sal)

Under Træet siaaer, o. s. v.

[Resten vil anfores nærmere i Undersogelsen

over Nornerne].

Der ere endnu flereNorner, som indfinde

sig ved hvert Barns Fodsel , for at beskjære

det sin Levetid og Skjæbne , og ere de af Gu-
dcslægten, andre af Alfeslægten, og den tre-

die Slags af Dverge-Ætten. De Norner, som

ere af blid og god Herkomst, beskjære Lykke,

og naar somme Mennesker geraade i Ulykke,

saa volde de onde Norner det,

§. 18. De Norner , som opholde sig ved

Urdes Broiid, tage hver Dag Vand af Kilden,

og ose det tilligemed Dyndet omkring den op

paa Æsketræet, paa det at dets Grene ikke

skal raadne og gaae ud. Det Vand er saa hel-

ligt , at alt det, som kommer i Kilden, vor-

der saa hvidt, som Hinden i etÆg (ellerÆg-
geskal). Saaledes heder det i Valas Spaadom

:



veed jeg staa,

Yggdrasill den heder,

H6jt[4l] Træ bestænkt

Med hvide Vande ;

Deden kommer Duggen,

Som i Dale falder,

Evig gion den staaer

Over Urdes Kilde.

Den Dug, som kommer deraf, fra Yggdra-

sils Grene , kalder man Honningdug , og det

er Biernes Fode. Tvende Fugle fodes i Ur-

des Brond, de hede Svaner, og fra dem ned-

stammer denne Fugleæt.

§.19- I Asken Yggdrasils Grene sid-

der en Om, som veed mange Ting; imellem

lians Ojne sidder en Hog, der kaldes Vedur-

folgner (den som skjuler eller dæmper Vei-

ret eller Stormene). Et Egern, som heder

Ratatdsk, lobér op og ned paa Træet, og so-

ger at sætte Splid mellem Ornen og (Slange-

kongen) Nidhug. Fire Hjorte rende omkring

i Æsketræets Grene og bide Knopper. I (Af-

grunden) Hvergelmer, ved Træets Rod eller

Hovedstamme, ere saa mange Slanger, at in-

gen Tunge kan udsige det» Det heder saale-

des 1 Grimnersmaal : [42]

Ratatosh heder det Egern,

Som lobe skal

Paa Asken YggdrasilL

Ornens Ord
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Skal han ovenfra bære,

Og sige Nidhug forneden.

Der ere og fire Hjorte,

Som Grenenes Sammenføjninger

Krumhalsede gnave

:

Dain og Dvalin,

Dyneir og Dyrathrow —
Flere Slanger ligge

Under Asken Yggdrasill,

End nogen betænke kan. . .

.

Asken Yggdrasill

Taaler Arbeide

Mere end Mænd vide.

Hjort foroven gnaver,

Paa Siden Træet muldner (raadner)

JNedentil Nidhug slider.

§. 20. Forhen have vi seet, at de tre

store Norner boede i en Sal ved Urdes Kilde.

Endvidere siger den yngre Edda, at Guderne

have der deres Raads-Forsamling eller Ting-

sted 5 den ældre Edda (i Grimnersmaal) mel-

der kun , at de hver Dag færdes for at samtale

eller domme ved Æsketræet Yggdrasill. [43]

§• 21. Asagudernes herlige og glimrende

Boliger, de skabte Himle, betragte vi nær-

mere paa et andet Sted. Vi have seet, at

Muspell Og Niflheim vare til forend vor Ver-

den. Den yngre Edda beretter og det samme

om andre overjordiske Egne. Det heder nem-r

lig: [44] Paa den sydlige Verdens Ende er et
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Pallads , det skjonneste af alle og klarere end

Solen; det skal staae naar baade Himmel og

Jord tilintetgiores; dets Navn er Gimle $ dette

Pallads beboe gode og retskafne Mennesker i

al Evigheds Evighed. [45] Der er nemlig en an-

den Himmel sonden og ovenfor denne, den

heder Aandlang (Andldngr o : vidt aandende)#

Den tredie, som igjen er ovenfor den, heder

Vidblain {Vidbldin , den vidtblaanende) og i

den Himmel er Palladset eller Staden Gimle.

Lysalferne aliene beboe disse Egne (der og kal-

des Alflieim) j hvorimod Morkalferne boe ned

i Jorden, og ligne ikke hine, hverken i Ud-
seende eller Foretagender. [46]

§. 22- Vi ville finde af ovenanførte, at

forend vor Jord med dens Luft- og Stjerne-

Himle blev til, var der en eller flere Ild- og

Lys-Himle, nemlig Muspell og Lysalfernes

Verden i Himmelen V^idbldin, adskilt fra vor

Stjerne-Himmel ved RimmzlcnAandlang > Hine
Himle regjeres af den straalende Surtur. De
laae efter Eddas Udtryk i Sonden, og tillige,

for at tale med de nyere , i Zenith. Endvi-
dere var der en anden Verden til for Verdens
Skabelse i No?*d og Nadir, [47] nemlig AY/Z-

heiriiy den kolde Skygge- eller Taage-Verden.
Dybets nederste og storste Afgrund kaldes

Hpergemler. Imellem disse primitive Verde-

ner laae der et tomt Hum, kaldet Ginnunga-
gab. Af begges Udstrommelser

, nemlig Rim-
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frost og Vand fra den kolde, men Ild eller

Varme fra den hede Region, dannedes der to

gigantiske Masser i det tomme Svælg, nemlig

Urjætten Ymer, og den ham nærende Ko Au-
dumblci} begge fik Liv ved dens Kraft, som
udsendte Heden (el. ved den enipyræiske Gud
Surturs Magt). Af Ymers kolde Krop ud-

sprang Rimthurse- eller Frostjætte-Slægten,

men den forste Mand (eller rettere, det forste

mythiske Væsen, der horte til de jordiske Ele-

mentår-Guders Slægt) nemlig Bure, af Salt-

stenene som Koen slikkede. Hans Son Bor,

gift med Jættinden Belsta, avlede Odin, Vile

og Ve, som dræbte Ymer og hans hele Slægt

paa Bergemier nær, men dannede vor Ver-

den af hans Krop. I (eller over) den kreds-

runde Jords Midte anlagde disse nye Guder

Asgaard eller Godheim, [48] med alle dets

Gudeslotte; derudenom (eller derunder) an-

lagde de Midgaard, [49] den dyrkede eller af

Mennesker beboede Jord, og alleryderst (især
0

paa den Biergkreds der omgiver Verdenshavet)

Utgarde (Udgaard) eller Urjætternes egent-

lige Boliger. (Mellem dem og Jordkloden er

det store ubefarlige Verdenshav , hvori Mid-
gaardsslangen bugter sig saaledes , at den bi-

der i sin Hale).



Anmærkninger.

1. Nemlig i 3«Ue Kapit. om Verdens Skabelse

S. 6 og folgende; der -vil man see at denne For-

tælling egentlig er dialogisk mellem Kong Gylfe af

Sverrig og den i treenig Skikkelse ham aabenba-

rede Odin under Navn af Hår (den hoje), Jafnhår

(den lige hoje) og Thridi (den tredie). Her spor

Ganglere: "Hvorledes blev Verden til eller hvad

var der tilforn." Nærmere efter Bogstavet: "Hvad

var (Altings) Ophav? Hvorledes skete Begyndelsen?

eller hvad var der tilforn?" (S. Prof. Rasks Ud-

gave af Snorra-Edda med Skåldu, Stockholn 1818,

S. 4 o. f.) .

2- Efter anden Læsemaade: da Ymer boede,

levede eller herskede*

3. Egentlig Ginn&ngagap
, hvorom siden. £N.

A. Kan og oversættes:

Der var et uhyre Gab
Uden Væxter.,

Jfr. min danske Oversættelse af den ældre Edda,
iste Deel, Kbhvn. 1821, S. 52. Nærmest efter Ordet

maatte det hede:

• Dér var Ginnungagab,

Men Græs ingensteds

;

hvilket Sandvig udtrykker saaledes : -

Gab var i Afgrund,

Men Græs ikke.

Forsog til en Oversættelse af Sæmunds Edda
y

H. (1786) S. 39. Jfr. den store Udgave, 3die Deel

(i824) S. 24 o. s. v.]

4. N. A. Den mentes at være omgivet af Na-
strond o: Lig- eller Dodninge - Kysten , efter hvad
der nærmere vises i det Folgende.

( 2*)
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g. N» A. Eller Fimbul (den store
, uhyre) og

Tkul (pul) o : den mumlende , nynnende , talende.

S. Rasks Udgave 1. c. Paa denne Maade blive disse

Underverdenens Floder 12 i Tallet. I Grimnersmaal

ommeldes nogle af dem som horende til Himmelen
(Gudernes Kredse eller Egne), andre til Jorden og

Underverdenen. Jfr. den ældre Edda IV, 226 i Hen-

seende til det nysnævnte Digts Anskuelse af alle

Vande, som dryppende ned til Hpergelmer, og ud-

flydende derfra igjen m. m.

6« N. A. Disse Navnes nærmere Forklaring

m. m. kan nu eftersees dels i min kortfattede my-
thologiske Ordbog over den ældre Edda, bag ved

den danske Oversættelses 4ae Deel (i323) og tildels

i et udforligere Lexicon af samme Art til Værkets

store kjobenhavnske Udgave, i dens nu under Pres-

sen værende 3die Deel, jævnfort med de ovrige De-

les Ordboger. Gunnprå kaldes ellers i Grimners-

maal Gunnporin (den Krigsdjærve). Jfr. den næst-^

foregaaende Anmærkning.

7. N. A. Saaledes udtrykkes dette i den ef-

ter min Mening særdeles mærkværdige Upsalske Co-

dex. I andre heder det: Den kaldes Surtur, som

opholder sig paa Grændsen (eller ved Landets Én-

de, maaske her: Spidse, som paa det overhimmel-

ske Gudebjergs Top) til Landets (eller Rigets)

Forsvar.

8. N. A. Denne Ordforklarings Rigtighed har

jeg udforlig forsvaret i min latinske mythologiske

Ordbog (Edda ant. III, 33a) mod den ellers lærde

og skarpsindige Mones ugrundede Angreb i haus

Geschichte des Heidenthums im nordlichen Europa
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9. De ældgamle Begreber om Gifts overor-

dentlige Kulde overhoved, der ligeledes forekomme

i Grækers og Romeres Skrifter, have tilligemed

Ordet Eitr > Eitur (Græsk i&gve , tvis o. s. v.), ved-

ligeholdt sig lige til vore Dage i Norge. Saaledes

læser man f. Ex. i Stroms klassiske Værk, Sond-

mors Beskrivelse , 2 den D. S. 189 : "En liden Aae

her i Boygdelavet kaldes Eiteraa , o: Giftaae eller

Edderaae , fordi den altid , baade Vinter og Som-
mer, giver fra sig en stærk og giftig Kulde, som

fornemmes naar man reiser i Nærheden." Etterkallt

siger man i Sverrig om en saadan Kulde. I Heden-
old har man uden Tvivl troet at denne Elv (lige-

såavel som Grækerne mente det om Styx og Ache-

ron i deres eget Land) havde sit Udspring fra Un-
derverdenen. (Om Ordet Eitr , Edder, Gift m. m.,

see Glossariet til den ældre Edda.

10. N. A. Rigtigst kan man vel forestille sig

dem som storkuende Lava, der gaaer over fra en

flydende Vædske, til en fast Masse, som ofte- vir-

kelig ligner Shiner eller Hammerskiæl.

11. N. A. Om Ordets Forklaring har jeg

handlet til <den ældre Eddas danske Oversættelse IV,

255, samt i det til den store Udgave henhorende

Lexicon. De væsentligste Resultater af de der an-

stillede Undersogelser ere : Ginnungagap kan for-

klares som tilhorende a) Hogene (de hojest flyven-

de Fugle, ofte Himmelgudens Sindbillede). Derfor

kalder vel ogsaa Shalda den Luft, som omgiver

Jorden, med dette Navn, og det hedenske Digt

Hostlong bruger et lignende; b) Fiskene, fordi at

Luft og Vand i Fortiden mentes at være beslægtede,

og i visse Maader at have udgjort det oprindelige

Chaos; og c) Jætterne, der ogsaa vare de ældste
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chaotiske Væsener. Mone vil læse eller antage Gin-

ninga for Ginnunga, o: Tillokkelsernes eller For-

blæudelsernes (Blændværkernes) Svælg eller Bæger,

da hele Verden, fra Skabelse til Undergang, var en

Art af Illusion, hvilket da ganske vilde stemme

overens med den indiske Lære. See hans Geschichte

des nordeuropåiscJier Heidenthums ister Th. (1822)

S. 5i4, 452. I Middelalderen kaldte Nordboerne en

Deel af Ishavet, J3affinsbugten , eller et andet Sund,

hvorigjennem de mente at Oceanet indstrømmede fra*

Nordvest eller Nordpolen, med det mythiske Navn

Ginnungagab, (See herom Arngrimi Jonæ Groen-

landia). Det virkelige Ishavs Beskaffenhed stemmer

ogsaa tildels vel overens med vore Forfædres Begre-

ber om det ældste Chaos.

12« N* -A. Saaledes synes de her dunkle Ord

:

inn i fra, at burde oversættes, med mindre Forfat-

teren har ment, at Funker eller gnistrende Stof (Ur)

og kold Blæst (gustr) gjærede i Svælgets Indre, og

udfoere derfra i voldsomme Spendinger. Ur kan

endvidere betyde Smaaregn, Vædske, fugtige Dunster.

13. Eller, som det udtales i Islandsk, Imer,

Her lægger den Upsalske .Edda til: men Rimthur-

serne kalde ham (fjrgemler (den Urgamle). Jfr. Vaf-

thrudnersmaal, samt den ældre Eddas danske Over-

sættelse IV, 298-299.

14. N. A. See den ældre Edda III, 18. Jfr.

I, 91. IV, 298.

15. Kau muelig og oversættes: Fra den sy-

dende eller ildhede Verden, da Ordet Sudur (Syd,

Sonden) synes at have den Oprindelse. Jfr. d. æld.

Edda III, 92, 110 o. f. (Her. lægger jeg Mærke til

en overseet Trykfeil: Isbjerg for Islag). See vor

Original i Rasks Udgave af den yngre Edda S. 6.



16. N. A. See min Oversættelse af den ældre

Edda I, 112.

17. N. A. See Vafthrudnersmaal i deu dan-

ske Oversættelse af den ældre Edda I, 92, 112.

18. N. A. Alle disse Navnes etymologiske

Forklaring ra. m. kan eftersees i mine forommeldte

mythologiske Ordhoger, og omhandles ellers nær-

mere i denne Bogs 2<*et Hovedstykke.

19. Udtrykket i Originalen er meget dunkelt,

det betegner ellers (som Lur endnu i Sverrig) dels

en Luur, Valdhorn eller Basun, dels en Mollesæk

eller Kasse, Jfr. Vafthrm. Str. 35 (om Bergelmer) :

Det jeg forst mindes,

At den kloge (ell. frugthare) Jætte

Lagdes paa Luren (o: Mollesækken).

See 'den ældre Edda I, 90, ii2-i5.

20« N. A. See d. ældre Edda I. 91, 109, samt

de forommeldte mythologiske Ordboger.

21« I Originalen, saa temmelig nær det nyere

Danske og Tydske: Justri, Vestri, Sudri, Nordri*

See det mythologiske Lexicon til den ældre Eddas

store Udgave.

22. "Midt paa Ginnunga - Himlen, " siger den

kongelige Codex; den Upsalske derimod: "Midt i

Ginnungagab , oven og nedentil paa Himlen, for at

oplyse Jorden."

23« Eller: oploftede Kloderne. Ordet Biådr

betegner em rund Skive o. s. v., og har saaledes

Hensyn til de kredsrunde Himmellegemer. Badmur

derimod (efter en anden Læsemaade) er et Træ; en-

ten disse Træer, som Bors Sonuer saaledes toge op

skulle betegne Bygnings-Tommer til Verdens Opfo-

relse (under Billedet af et stort Hus) eller de Træer,

hvoraf de skabte Menneskene. Jfr. d. ældre Eddas
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danske Overs. I, 32, 55, samt den store Udg. III, 24,

195,-216. ~ . - •

24. N. A. S. d. æld. Edda I, 62, den st. Udg.

III, 25, samt 224 (under Ordet Lauhr, som egentlig

bruges i Originalen).

25« N. A. Eller himmelske Heste (iådyr).

Hvis man læser iodyr, bor Oversættelsen lyde: Him-

melens Porte. S. d. æld. Eddas danske Overs. I. 32,

56, den st. Udg. III, 25, 23 1. Man seer let at Sol,

Maane og Stjerner her forestilles som Personer , ef-

ter de ældste Folks Forestillinger. Andre Personi-

fikationer af de Væsener , som mentes at raade for

deres Gang, tilbades som virkelige Guddomme.

26. Originalens Undarn, Undorn, bruges ikke

mere i Islandsk, og har derfor en usikker Betyd-

ning. Undern forekommer i Angelsaxisk for Formid-

dag; Untorn i gammel Tydsk for Middag. Ordet ei*

• endnu til i forskjellige Former og Betydninger i de

danskeProvinzial-Dialecter afAlmuesproget, som Un-

dern, Ynden, Onni o. s. v. Ligeledes i de norske

som Vndaalen (Undorn) Ondaalen o. s. v., i de sven-

. ske som Undun, Under, Unda. Jfr. d. æld. Edda I,

56, den store Udgave I, 701. III, 257.

27« Disse Lande udgiore Bjergstrækningen Ut-

gard (eller Udgaard) der omgiver Verden og Ocea-

net; ligesom vi' siden ville gjenfinde denne Forestil-

ling i de asiatiske og flere Mythe-Systemer.

28. N. A. Efter Ordet: haardmodige, maaske

haardtblæsende. OehlenschUiger (i Thors Reise til

Jotunheim) synes at have taget Hensyn dertil, naar

han lader de Ymer ombringende Guder skabe

Skyerne af hans Hjerne,

Der drommer den endnu.

Seo ellers den ælcjre Edda I, 89, io5, samt 181, a65»
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29. Rasks Udg. S. i3, i4. Nyerups Ov. S. i4, i5.

30. N. A, Nogle sætte Bilrbst herfor , men
disse to Himraelveje synes at have været forskj el-

lige. Seé 3<iie Hovedstykkes 8de Afsnit, hvor Mel-

kevejen omhandles som Gudernes Vej. Jfr. de for-

ommeldte mythologiske Ordboger under Bifrost og

Bilrost.

31. N. A. S. Rasks Udgave S. 10, ti, Nye*

rups Overs. S. 17, 18. Ordene: "det kaldes Troja,"

er vist et senere Tillæg (overensstemmende med den

yngre Fortale og Efterskrift). Det udelades ogsaa

- i den upsalske Codex.

32. N. A. See den mythologiske Ordbog til

den æld. Edda IV, 25 1.

33» S. Rasks Udg. S. 1 4. Overs. S. 18. B. Hal-

dorsen vil læse: Idiavollr , den græsgronne Slette.

Man kan ej andet her end tamke paa det græske Gu-
debjerg af samme Navn, oprindelig i Lille -Asien,

men siden vel forflyttet til Kreta. Paa disse Bjerge

forestilte man sig en Flade, hvor Guderne havde

deres Forsamlingssted. Slige Gudebjerge, egentlig

* betegnende Himmelen, forekomme og i de persiske

og indiske Mythesystemer
,
og selv i Bibelen findes

de ommeldte paa liere Maader, eftersom vi siden

ville udvikle og hevise. Antager man at Ordets Op-
rindelse bor udledes fra det oldnordiske Sprog, saa

betyder det (Ida-vollr) enten Forretningernes eller

snarere Vrimmelens Mark, af Id ,.Vrimmel , Stimlen

(hvorimod Jdia betyder Forretning
,
Arbeide) hvoraf

Gjemingsordet Ida (at ida). Jfr. Ida, en skummen-
de Fos eller Vandfald, hvor Vandpartiklerne saale-

des vrimle og mylre. Navnet Idavollr kunde da let

betegne Himmelen, hvor det samme kan siges om
Stjernerne.
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34« 'N. A Det store Tempel paa Idasletten *

med de 12 Hojsæder for Himlens og Skjæbnens Sty-

rere , er uden Tvivl af lige Betydning med Him-

melriget og dets 12 Slotte eller Boliger i Grimners-

piaal, og sigter folgeligen til Zodiakalguderne . eller

de 12 Himmeltegns Forstandere, som efter de gamle

Folks Forestillinger ogsaa mentes at raade for Men-
neskenes Skjæbne.

35« N. A. See d. yngre Edda, Masks Udgave,

S. i5-i6. Overs. S. 19. Valas Spaadom i d. ældre

Edda III, 27 o. f., d. Overs. I, 34 o, f., Sj o. f.

36. See d. yng. Edda 1. c. S. 17 o. f. Overs.

S. 20 o, £
37« Denne Beskrivelse er saaledes at forstaa,

at Hovedroden eller Stammen, grundfæstet i Afgrun-

den, bærer Jordkloden, hvorimod tvende Stammer

eller Hovedgrene skyde sig o\) , deii ene mod Son-

den, hvor under Urdes Kilde ligger, den anden mod
Norden ved Mimers Broiid.

38« S« den ældre Eddas mythologiske Ordbog

IV, 260. Jfr. 2den Bogs is** Hovedst. 5<Ue Afsn.

39« N. A. Dette Drikkehorn er forskjelligt fra

Heimdalls beromte Basun eller Blæsehorn« See de

mythologiske Ordboger.

40. N. A. See den mythol. Ordb. til d. æld.

Edda IV, 265, 279, 288, 293.

41. Eller lovrigt, fuldt af Blade (efter Ordet

da haar-rigt).

42. See d. æld. Edd. danske Overs. I, 278 o. f.

255' O. £, samt herefter 2den Bogs iste Hovedstykke.

43. Den yng. Edda 1. c. S. 17. Overs. S. 21.

Deu æld. Edd. d. Overs. I, 177.

44. Rasks Udg. S. 21. tyerups Overs. S. 25.



45« N. A. Hermed stemmer et andet Sted i

denne Edda S. j5 : "Best er da (efter Verdens Un-

dergang) at være i Gimle (hos Surtur, lægger den

upsalske Edda til) paa Himmelen." Jfr. Overs. S. 93,

samt den æld. Edda IV, a35.

46. N. A. Jfr. især Artiklerne Alfar, Alf-

heimr , Gimli , i det mythoL Lexicon til den ældre

Eddas store kjobenhavnske Udgave. Om disse my-
thiske Regioner handle vi ogsaa nærmere i 2den B.

5<Ue Hstk. 3*ie Afsn.

47« N. A. Om Nadir kan siges at være i no-

get Slægtskab med de oldnordiske nidr (nedar) ni-

dri , det danske ned, tydske nieder, aleinann. nidar

o. s. v., maa Sprogkyndige bedomme. Jfr. Gloss. til

Edda ant. II, y4o (a), samt 737 (b).

48. Det er upaatvivleligt, at den ældre Eddas

ægte mythologiske Digte betragte Aserne kun som
Elementår-Guddomme for Jord og Himmel, men især

for Lys og Varme o. s. v., der tillige beskjærmede

Naturen og Menneskene mod de onde Væseners An-
greb. Jætterne derimod betragtes som chaotiske Væ-
sener, der beherske Jordens kolde og morke Egne,

samt stedse soge -at befordre Kuldens og Morkets

Herredomme, men hige efter Asagudernes, Menne-
skenes og Verdens Undergang. Den yngre Eddas

Forfatter har Yel overhoved indseet de Gamles Me-
ning, men gjengiver os deres Begreber, dog paa

sine Steder noget forvirrede. Den vigtigste Aarsag

til denne Uorden, som spores i de Gamles senere

Skrifter angaaende Nordens Mythologie, ligger vel

i Kristendommens forste Prædikanters , f. Ex. Kong
Olaf Tryggvesons

, idelige Bestræbelser for at vise,

at Nordens Guder kun havde været oprindelig Men-
nesker, der bleve dyrkede og forgudede efter Do-

«



den. Men selv i Snorre Sturlesons historiske Værk
Ynglinga-Saga, hvori han soger aldeles at lempe sig

efter denne Mening, finde vi de tydeligste Beviser

for den rigtige Sætning, nemlig den: at disse, som

. man siger, forgudede Mennesker, have selv dyrket

andre Guder, og været deres Præster, samt have

indfort deres Cultus fra Asien til Scandinavien. Saa-

. ledes maa Grunden til hin Forvirring hlive os ind-

i)rsende af Østerlændiugernes almindelige Mening om
Gudernes Incarnation i Menneskelegemer. Ligeledes

indsee vi paa samme Maade Forvexlingen mellem

det ældste (himmelske) Asgaard eller Godheim med
det yngre eller andet gamle, o: Asagudernes, eller

rettere, deres Folks, Hjem i Asien, hvis ældste Na-

tioner have antaget Gudehjerge, hvor Himlen fore-

nedes med Jorden, som Indernes Meru eller Himalaya,

Persernes Borz, de asiatiske Grækers Ida, de euro-

pæiske Grækers Olymp o. s. v., efter som jeg nær-

mere kommer til at udvikle paa sit Sted.

49. Det er nemlig efter som Asgaard forstaaes

efter de ældste Myther for Himlen (da Midgaard el-

ler Jorden ligger derunder) , eller efter de yngre,

som det ældste jordiske Gudeland eller Bjerg (see

næstforeg. Anm.) da Midgaard ligger rundt omkring

det (som den kaukasiske Bjergstrækning, der indbe-

fatter haade Borz og Meru). Ellers betegner Asgaard

baade den Mur eller Befæstnings der indhegner eller

beskytter Gudelandet, og det Rum, som omgives

* deraf. I egentlig mythisk Forstand er Asgaard baa-

de Stjerne -Himmelen og den ætheriske Luft, der

tjente til dens Befæstning mod Jætterne; Midgaard

paa samme Maade baade Jorden og Skyluften*

1
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Andet Afsnit.
Den nordiske Kosmøgonies Overeensstemmelse med nyere

Naturforskeres geogoniske Systemer , samt enkelte hertil

horende Mythcrs Forklaring af Naturens Betragtning.

§• 23. "Vi have seet , at Jordkredsens

.

chaotiske Tilstand forstiltes under Billedet af

Urjætten Ymer, forvandlet til vort Jordlegeme

ved Skabelsen , hvorimod den organiserede

synlige Verden fremstilles af Edda under Bil-

ledet af det universale Træ Ygdrasill. Disse

Forestillinger, hvilke vi nu finde forenede, sy-

nes i Begyndelsen at have tilhort tvende for-

skjcllige Systemer, hvoraf det sidstes Tilhæn- '

gere have antaget Verdensstoffets Evighed, kun

med betydelige sig stedse forogende periodi-

ske Forandringer, under Bestyrelse af Skjæb-

nens evige Gudinder Urdur, V~ei %andi og Shuld

(Fortid, Nutid og Eftertid). For at indsee

disse Mythers rigtige Væsen og Betydning, bli-

ver det nodvendigt, at fremsætte her nogle,

saavidt mueligt kortfattede Betænkninger.

§. 24. Hvad de kosmogoniske Myther

efter det forste System angaaer, saa kan ingen

skarpsindig Læser tvivle paa, at de indeholde

Resultaterne af et eller flere lyse og lænkende

Hoveders Betragtninger over Verdens primitive

Tilstand og Skabelsens Fuldbringelse, tillige

grundede paa ældgamle asiatiske Traditioner,
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alt tilsammen fremsat i en billedlig Indklæd-

ning. Over slige Myther har Steffens i sine i

Kiobenhavn holdte Forelæsninger, [1] givet en

meget rigtig Betænkning. Han siger, blandt an-

det, som især meget anvendeligt herpaa : "Med
Guderne begynder al Historie. Bag al Historie

ligger Mythologie 5 det er et Factum, som in-

gen kan nægte. At nedsætte de ædleste, for-

treffeligste Nationers Ideer om Guddommen *

til de allerelendigste og flaueste Absurditeter,

at borttage al Sands af deres Religiøsitet, for

derefter at kunne forklare deres ejendomme-

lige Væsen, kan tillades enhver, kun ingen

Philosoph. Den ældgamle orientalske mytho-

logiske Tidsalder er Moder tiL den græske

Mythologie y thi ikke at tale om, at den orien-

talske torcle indeholde Spiren til den nordiske,

som forst i en sildigere Periode viser sig i Hi-

storien, [2] saa synes den selv, som Menne-

skeslægtens hcije Sands, at see fra et fra Egn til

Egn bevægeligt Punkt. Her, i den betydende

Linie, i hvilken dette glindsende Punkt bevæ-

ger sig, maa vi finde det dybe Spor til Hi-

storiens Sands. Udtrykket for Gudernes Pe-

riode er den reneste, klareste Poesie; dens

Sprog, os altid kun halvforstaaelig Allegorie.

Hvad som især udmærkede den ældste Tidsal-

der, var den mærkværdige Identitet af det vi

siden maa adskille som Ord og Handling. I

levende Handling udprægedes alt hvad vi nu

I
*



soge ved Ord, alle Naturens Revolutioner og

Udviklinger, alle Religionens Mysterier. Li-

vet selv , frisk som det udsprang fra Gud-

dommen, havde umiddelbar den Betydning,

som vi nu kuns alme 5 derfor vare de forste

Menneskers Forestillinger levende. Det er be-

kjendt, at de ældste Folk forestilte sig det hele

Universum som et eneste besjælet Væsen, der

med uendelig forskjellige Ledemod paa det

mangfoldigste rorte og bevægede sig; at hel-

lige Sagn gjemme mærkværdige Fragmen-

ter afJordens Dannelses Historie ; at mange

Myther af de orientalske og nordiske Urfolk

i de dybsindigste Billeder bevare Naturens

Meiamorphoser ; at mange underlige Kund-
skaber (f. Ex. i Astronomien og Metallurgien)

hvilke vi ikke kunne forklare uden dybe Ind-

sigter
,

ja ofte ikke uden Bekjendtskab med de

kunstigste, forst i vore Tider opfundne, Instru-

menter , overbevise os om, at ogsaa der, hvor

Allegorierne og Billederne ere uforstaaelige,

ligger noget langt dybere til Grund for disse

end vilkaarlig opfundne Drommerier. Vore
forste Forfædre vare, som en af de dybsindig-

ste Græker siger om dem, Guderne nærmest

af alle Mennesker, derfor synes Naturen, end-

skjont paa en den nærværende Physik ube-

gribelig Maade, at have aabnet sit Helligste for

dem, og mange al hin Tids Allegorier og My-
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ther synes at indeholde Naturens egne hojeste

Orakelsprog."

§. 25. Jeg havde ikke tilladt mig at af-

skrive det ovenstaående vidtloftige Sted, hvis

det ikke efter foregaaende nojagtig Undersø-

gelse , stemte ganske overeens med min Over-

bevisning, med Hensyn til de ældste Nordboers

kosmogoniske Myther. Dels Forfatter er des-

uden paa du fortroligste bekjendt med den

virkelige Geogonie bg Geognosie efter de nye-

ste saa meget forbedrede og udvidede Anskuel-

ser. Denne Egenskab, i Forening med hans

udmærkede philosophiske Kundskaber, legiti-

merer ham til en habil Dommer i denne Sag.

Endvidere maae vi antage, at vorestorstePhy-

sikere og Historikere ogsaa erkjende de deri

fremsatte Sandheder — da Kiobenhavns Uni-

versitet har for faa Aar siden (1815) udsat en

Præmie for den beste Forklaring af de ældste

. kosmogoniske Myther, jevnforte med de nyere

Physikeres Grundregler for Geognosien. For-

fatteren heraf har anstillet nogle slige Under-

søgelser, med Hensyn til. den nordiske My-
thologie , af hvilke det maatte tillades ham at

meddele her i al Korthed de vigtigste, da de i

det mindste give Bidrag til en ikke uinteres

sant Sammenligning mellem det nordlige Eu-

ropas ældste og nyeste Naturphilosophers Sy-

stemer og Fremstillingsmaade.
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§. 26. Engellænderen Thomas Burnet
paastod, sidst i det I7de Aarhundrede (i hans

Theoria telluris sacra 1681) at vor Jord i

Forstningen havde bestaaet af et Chaos eller en

forvirret Samling af allehaande Legemer, saa-

ledes at de sværeste og groveste Dele regel-

mæssig sank ned til Jordens Middelpunkt, hvor

de tryktes mere og mere sammen, og hærdedes

efterhaanden. [3] Hans Landsmand William >>

TVhiston sogte kort efter at berigtige hansMe-
ninger i et nyt System (Theoria telluris nova)*

Han er vel enig med sin Forgjænger deri, at

Jorden forst har bestaaet i et forvirret Chaos,

men mener at det forst kom i Brand, og

brændte ud som en Komet, hvis Kjerne siden

blev helt omgivet medVand og tykke Dunster,

som efterhaanden sank ned, eller forsvandt,

saa at Jorden var fuldkommen dannet i 4 Aar,

men Dyr og Mennesker kom forst frem i det 5te

og 6te . Saaledes vil TVhiston forklare Bibelens

6 Dage, hvori Gud skabte Verden. Ogsaa ud-

leder han Syndfloden fra Indflydelsen af en

Komet, og det netop den samme store der

saaes i Aaret 1680.

§. 2-7. Kriiger paastod [4] henimod Mid-
ten af det 18de Aarhundrede, at intet er vissere

end at Jorden fordum har været et fluid Le-
geme, og at den i dens forste Opkomst havde
en fuldkommen Kugles Dannelse, men har
v^d sin daglige Omdreining om sin Axel faaet

.
h (5)

I
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en sphæroidisk Skikkelse. I hine fors te Vande

have der Tæret Fiske (eller Havdyr). Derpaa

har fulgt et Jordskjælv eller en almindelig An-
tændelse over hele Jordkuglen > hvorved Van-
det er roget bort. Senere i Tiden er et andet

almindeligt Jordskjælv indtruffet , som og har

foraarsaget store Hovedforandringer i Jor-

dens Beskaffenhed*

§. 28. Allerede noget for havde Leibnitz

antaget (i hans Hieodicæa) , at vor Jord lige-

som de ovrige Planeter, have i Forstningen

været lysende Fixstjerner, eller Sole, som siden

have udbrændt. Og Buffbn mente siden (i

Epoqpes de la Nature), at Jorden og Plane-

terne ere kun Stykker af vor Sol, afrevne

ved Kometers Sammenstod med den. Begge

disse Systemer sogte Friherre v. Gleichen [5]

at gjendrive, og at bevise med chemiske For-

sog , at Jorden var bleven til af Vand. Han

lærer nemlig: at vorJord i Begyndelsen væltede

sig som en Vandsphære, maaske adskilt fra et

andet Legeme, hele Aartusinder paa sin Bane,

efter Planeternes almindelige Love. Den deri

lagte Gjærings- og Livs -Stof frembragte forst

alléhaande Vanddyr og Fiske. Herved sank

ogsaa Vandets jordagtige Dele, og den oploste

dyriske Jord (af de dode Vanddyr) fra alle

Kanter til Sphærens Middelpunkt. Ved det

heles hurtige Sving om sin Axel
, og Massens

indvortes . Gjæring, l'oraarsagedes Hævelser
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(AufMalningen), hvorved enkelte Stykker af
Jorden fremkom efterhaanden over Vandets

Overflade. Sol, Luft og Lys berorte nu Jor-

dens forstefodte Dele umiddelbar, og satte

dens jomfruelige Kræfter i Bevægelse, hvorved

Planter og Dyr kom frem. Den forste Verden

besad ungdommelig Kraft og Skjonhed, indtil

Vulkaner udbrod i dens Inderste, og foraarsa-

gede en næsten almindelig Brand eller Over-

svømmelse. Dog reddede nogle Mennesker og

Dyr sig fra Odelæggelsen ved at tyetil enkelte

hojt fremragende og vandfrie Hojder paa Klo-

den, og udbredte sig siden over den, da Gjæ-
ringen havde lagt sig, og Vandene vare traadte

tilbage, ikke uden Jordens betydelige Forstyr-

ring og Omdannelse.

Denne Hoved- Forandring er, efter Glei-

rliens System, den som vi kalde hloahs Syndflod,,

eller den almindelige Flod. Han mener og at

en lignende Forstyrrelse kunde endnu ramme
Jorden , naar man mindst venter ; Stoffet til

Odelæggelse af samme Art ulmer ubemærket i

dens Inderste. Idvrigt er Vandet efter hans

Sætninger, alle jordiske Tings Grundprincip.

§. 29- I vore Dage, da naturhistoriske

Kundskaber have naaet en Hojde, hvorpaa de

vel aldrig for have været, ere dog de Lærde

af ulige Meninger angaaende Aarsagerne til vor

Jords nærværende Beskaffenhed, da de fleste

paastaa, at den er især bleven frembragt ved.

i
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Vandets (eller saakaldet neptuniske), andre

derimod ved Ildens (plutoniske) Virkning [6].

Til dem, som forsvare den forste Mening, horte

den beromte Werner (dod Aar 1817)? en

tydsk Lærd, [7] som har udtænkt et minera-

logisk System, hvis Lære nu er antaget af de

fleste Naturkyndige, skjont det saakaldte Hut-
tonianske, der har sit Navn af sin brittiske Op-
havsmand, og stemmer for Klodens Dannelse

ved Ild, af tvende forværende Verdenlegemers

Ruiner
,

dog har adskillige Tilhængere , især

blandt Opfinderens Landsmænd. Alligevel bli-

ver det især efter en stor engelsk Physiker,

Robert Jamieson, at jeg her tager mig den

Frihed, at fremsætte nogle af det Wernerske
Systems Sætninger, vedkommende Jordklodens

Oprindelse og forste Revolutioner. [8]

§. 30« "Jordens sphæriske Figur er et

Bevis paa dens oprindelig flydende Tilstand,

Denne vigtige Slutning nægter vel ingen, men
Sporgsmaalet er, om denne Fluiditet er foraar-

saget af Ildens eller Vandets Virkninger."

Steffens udtrykker sig saaledes : [9] "Vor -

Jords flydende Masse traadte efterhaanden ro-

lig tilbage, og efterlod ved denne gradvise

Synkeh et fast Residuum (de efterladte Spor

af den flydende Masses forste Contraction).

Én fast, helt igjennem krystallisk Masse, udgjor

det oprindelige Præcipitat." lovrigt beskrives

denne Masse som Kjernen til alle Bjerge, der



stiger hojest og tillige gaaer dybest. Werne-
,

rianérne uddrage det Resultat af Naturforsker-

nes Undersøgelser, at Oceanet maa fordum have

bedækket den hele Jord paa en og samme Tid«

Det Vand, som skjulte den, antages at være

svundet gradevis og efterhaanden
,

ligesom

Herodot, Strdbo og andre gamle Forfattere give

dunkle Vink derom. Mallet, fransk Consul i

Allexandrien , var en af de forste, som i nyere

Tider gjorde Philosopherne opmærksomme paa

denne Klodens Vandformindskning, i et Værk
kaldet Telliamed, udgivet 1740. Denne Me-
ning blev slrax begjerlig antaget og djærvelig

forsvaret af Linnæus, Celsius, samt flere sven-

ske Naturforskere og Oldgra idskere. De sam-

lede mange Kjendsgjerninger for at vise, at

Ostersoens Vande tage af , Linnæus's Disciple

iagttoge mange lignende Phænomener i andre

Lande. Angaaende disse, findes mange interes-

sante Efterretninger i Pallas's, Gmelins, Fer-

bers , Niebuhrs , Vancouvers, Perrons og

andres Skrifter. [10] — Skjont man ikke havde

disse Beviser, er det ojensyilligt, at dersom

Havet blev uforandret i Qvantitet, vilde det

stige og overskride dets Grændser , ved den
betydelige Mængde af jordagtig Materie som
daglig udskylles deri af Elve og Stromme.

Denne Sætning modte mange Modsigelser i

Linnæus's Tid, men han og de Philosopher,

som understottede hans Mening om Vandfor-
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mindskningen, kjendte ikke de Beviser, som
Bjergenes indvortes Bygning og udvortes Skik-

kelse afgive herfor.

Da Linnæus's og hans Lærlinges Be-
mærkninger vare alt for lokale og indskrænkede,

var det forbeholdt Werner at grundfæste den-

ne Theorie af Bjergenes Skikkelse og Beskaf-

fenhed overhoved , som vise at de ere dannede

af Vandet, og at det engang har staaet over alle

Bjergtoppe, men siden sjunket gradvis til dets

nærværende Flade.

§. 31. I denne Forudsætning og ved

deraf folgende Beviser, har Werner bestemt

Bjergarters, Jordarters og Metallers Alder. De
Petrefakter, som forekomme i de ældste Jordart

ter,bestaa afden laveste ogufuldkomnesteKlasse

af Dyr : Zoophyterne eller Dyrplanterne. I de

nyere Formalioner træffe vi Conchylier og Fi-

ske i Mængde blandede med forskjellige SSe-

væxter. Men disse organiske Levninger ere

fuldkommen forskjellige fra alle Dyr og Plan-

ter fra Jordens nærværende Tilstand.

I hin fjerneste Tid har Skabningen havt

et ganske anderledes Udseende, end det den har

paataget sig i den paafolgende. I de nyere

Formationer finde vi Levninger af bekjendte

Slægter (genera), og i de nyeste: organiske

Arter (species), som ligne dem der findes i

de nærværende Have. Landplanter vise sig

senere, og Landdyr allersenest.
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§. 32« I Førstningen synes de organiske

Skabninger kun at have været faa , og meget

forskjellige fra de nærværende Tiders. I de

ældste af Overgangs -Klipperne , der synes at

være dannede medensJorden stod underVand,

finde vi blot Levninger af Soeplanter og Hav-

dyr, men hidindtil har man ei opdaget det

mindste Spor af landlig Organisation. Vi

træffe forst paa slige Levninger i nyere Klip-

per af denne Klasse, som dannedes efter at

endeel af Landet var skudt op af Vandet, og •

sat i Stand til at opholde landlig Vegitation.

Fra denne Periode tilden nyeste eller alluviale,

da Jordarterne dannedes paa det torre Land,

tiltager Mængden og Forskjelligheden af Plan-

terigets Levninger, og Jordkullenes Mængde .

tiltager i samme Forhold.

§. 33- Alle disse Phænomener, der nu ere

udviklede, ere tydelig forbundne med Van-
dets Formindskelse, og maa ansees som Virk-

ninger af, samt Beviser for dens Virkelighed.

Det er ojensynligt, at i den Periode, da Jorden

var bedækket med Vand til en stor Hojde, vare

hverken Planter eller Dyr skabte. Da Vandel

aftog i Hoide og det torre Land kom tilsyne,

skabtes Havplanter og de laveste ufuldkomne-

ste Skabninger; ligesom Vandet aftog, synes

det at være bleven efterhaanden mere og

mere skikket til at nære Dyr og Væxter , da vi

#



finde, at de tiltage i Antal, Forskjellighed og

—Fuldkommenhed , og nærme sig mere til dem
der findes i de nærværende Have, jo nærmere

Jordlejernes Udgaaender blive, eller, deri

Grunden er det samme,, jo lavere Jordens Over-

flade bliver.

Den samme gradvise Tilvæxt af organiske

Skabninger
,
synes at have havt Sted paa det

torre Land.

§. 34. Hvorledes denne uhyre Vandsfor-

mindskning er gaaet til, kan selv Jamieson ikke

lære os. Han udtrykker sig saaledes herom

:

Vi ere fuldkommen overbeviste om denne

Theories Sandhed , skiont vi ikke ere i Stand

til at forklare den. Det er en langt anden Ting

at erfare, ved Bemærkning, at en stor Begiven-

hed har fundet Sted, end at vise hvorledes

den gik til.

§• 35^ Foruden denne forste og alminde-

lige Vandsamling, hvormed Jorden har været

bedækket, antage Wernerianerne en anden

Oversvommelse eller Flod, der har overgaaet

, hele Jordkloden, eller og det meste af den, paa

en Tid da dens Overflade var bedækket med
Dyr og Væxter, og en stor Del af det torre

Land allerede var til. De nyeste Flusstrapp-

arter ere Frembringelser af denne Begivenhed,

og findes paa det sachsiske Erzgebiirges hbje-

ste Spidser, ligesom og paa den overste Top
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af Pico paa Teneriffa, 11080 Fod over Havets

Overflade, og paa flere af Jordklodens hojeste

Fjeldtinde. I denne Flod synes Vandet at have

steget voldsomt, atter igjen være blevet roli-

gere , staaet nogen Tid stille $ men tilsidst at

have veget tilbage til dets forrige Standpunkt

med betydelig Hurtighed. Denne Flods Spor

sees i omstyrtede Træer, Indtryk af Planter i

Klipperne , samt blandede Levninger af Soe-1

og Land -Dyr om hin anden. Til denne

Begivenhed henfore Mineralogerne den forhen

flydende og siden contraherede Masses Expan-

sion.fll]

§. 35« Jeg tvivler ikke om at mine ærede

Læsere jo allerede ere blevne opmærksomme
paa, at vore Forfædres Myther om Jordens

Oprindelse, skilte ved deres allegoriske Ind-

klædning, saaledes stemme i det Væsentlige

overeens med flere blandt de nyeste og mest

oplyste Naturforskeres Betragtninger og Er-
faringer. For at gjore denne Overeensleni-

melse fuldkommen tydelig, maatte det tillades

mig forst at kaste et Tilbageblik paa hine mærk-
værdige Sagn.

§. 37. De gamle Skandinaver forestilte sig,

at vor. Jords Grundstof blev oprindelig til af

Vandsamlinger, frembragte af Hedens og Kul-

dens sammenstodende Virkninger (§. 5«) Disse

Vandsamlinger storknede eller fortykkedes ef-

— *^»-

/ *
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terhaanden ogbleve til en chaotisk Masse, som
ved Hedens Kraft fik Liv, eller besjæledes paa en

Maade, og forestilles under Billedet af en uhyre

Jætte, Ymer nemlig, [12] af hvis Krop flere

lignende Væsener fremkom. Dette er Verdens

forste Revolutions-Tilstand, da uordnede Mas-
ser væltedes omkring i det chao tiske Rum. Paa

samme Tid blev Koen Audumbla til. Ved den

maa man vel (efter de Gamles Begreber) for-

staa, enten den forste Dunstkreds, eller og den

Vædske eller Vandsamling, som omgav det hele

udannede Jordlegeme, og hvorved det nærtes

eller forogedes bestandig. [13] At Koen slik-

kede Saltstene, hvorved et Væsen, skjonnere

og ædlere end Ymer , blev til, betyder vel ej

andet, end en Jordplets eller Klippes Opkomst

af det salte Hav* Dette Væsen kaldes Bure
(Buri eller Buri , o: den Fodende, Frem-t

bringende). [14] Bures Son var Borr (Bur

eller Borr o: den Fodte, Sonnen eller og den

Bærende, Opholdende). Efter min Mening be-

tegnes herved det forste Fjeld eller Fjeldstræk-

niugj som vore Folkeslags Forfædre mente at

opskjod af Vandet i den samme Egn, hvor den
forste Jordplet kom til syne. Dette Fjeld er da

rimeligvis Caucasus
, [15] kaidut af Perserne

Borz (Genitivet af det oldnordiske Borr). [16]

Bors Gemalinde Belsta eller Bestla, en Dat-

ter af Jætten Boltliorn (3: Harmtorn, spina
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calamitosa) er muelig den Ismasse, der dan-

nede sig paa dets Alpetoppe. Men herfra ud-

sprang dog , efter Asiaternes Mening , trende

mægtige Væsener : Odin (Luften, Aanden. Vin-

den) 5 Vili (den Behagelige) efter Ordets Ety-

me af det ligelydende Vili> o : voluntas, volup-

tas (Villie, Vellyst, Glæde, — Lyset nemlig),

og Ve (Ilden, den hellige Flamme), der gior-

de Ende paa Verdens embryoniske Tilstand,

dræbte eller nedsænkede den chaotiske Masse,

Ymer, saaledes at de tungere Dele sank til

Bunds, og dannede Jorden med de jordiske

Vande ; de lettere derimod stege op og bleve

til Luft. Herved kom den blaa Himmel, Sol

og Stjerner forst i deres nærværende synlige

Forhold til Jorden ; Elemenlaraanderne , der

forestilles i Mytherne som Guder og Genier,

bleve til, og Menneskene fremstode som Væx-
ter af Jordens Skjod , oplivede af Guddom-
men $ hvorimod andre uædlere Skabninger

(Dvergene) bleve til som Madikker allerede i

Ymers Kjod, men kom siden til fuldkomnere

Liv og Dannelse nede i Jorden. Thurser og

Jætter, Morkets og Kuldens indbildte Aander

og Elementår-Guddomme, fiendske mod den

bedre af Guderne besjælede Natur, vare Lev-

ninger af Ymers Slægt ved Bergemier (den

Gamle fra eller i Bjerget), den eneste af Jæt-

teslægten, der ikke omkom i den store Ode-
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læggelse, der foraarsagcdes af Ymers Blod, da

han blev dræbt.

Denne sidste Mythe synes at udtrykke den
Mening, som visse nyere Geologer have for-

svaret, [17] at ved den almindelige Flod, som
bevidnes af alle Folks ældste Sagn, [18] ere de

Stæder, der for vare fast Land, blevne til Hav,

Havet derimod til Landstrækninger og Fjelde.

§. 38. I næst foregaaende §. have vi især

sogt at betragte den nordiske Kosmogonie saa-

ledes som denne Digtnings eller allegoriske For-

tællings Ophavsmænd have forestillet sig den,

. men nu maatte det tillades mig at sammenligne

den nojere med den virkelige Natur, efter det

Wernerske System i fieogonie og Geologie,

hvorved vi virkelig ville erfare, at vore For-

fædres Myther om Verdens Tilblivelse stem-

me i det væsentlige overens med de nyere Na-

turforskeres Undersogelser og Slutninger. Jeg

vil i Korthed soge at gjore denne Overensstem-

melse fuldkommen tydelig. Vor Mythologie

- lader Jordkuglen og dens Athmospære blive

til af Vand og Dunster, og sælter at Nijlheim

(Taageverdenen) [19] var til for end vor Ver-

den blev skabt. Det samme paastaa og bevise

de nyere Physikere. Hine Vædsker storknede

Og bleve faste efterhaanden , lærer Edda os;

ligeledes Geologerne, kun i andre Udtryk. Hvad

Edda nævner Eitr (Edder, Gift) er intet andet

t
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end Jordens eller Verdens Grundstof, den

kraftigste, fineste Materie, kaldet Gift, af sin

forunderlige ubegribelige Styrke. [20] At den-

ne Vædske forvandledes til Is, der opdyngedes

til Lag paa Lag i Afgrundens Svælg [21] eller

Jordklodens Inderste, synes at betegne den

krystalliske Grundmateries Præeipitation paa

en træffende Maade. "Alt det som grændsede

hertil var koldt og barskvildt," siger Edda.

Saalcdes bevise og Naturforskerne, at intet le-

vende har nogensinde befundet sig i Grund-

materien, eller endog nær ved den, i dens

oprindelige Tilstand.

"Derimod — siger og Edda — hvad der

grændsede til Muspell var varmt og klart."

Ved Muspell eller Flamme- og Lys-Verdenen,

menes, der Ætheren eller Solen ; hvad der var

nærmest den af Moderverdenen , maalte For-

fædrene forestille sig saaledes efter Naturens

simple Anskuelse. [22] "Da Muspelheims Hede
udbredte sig saavidt, at den mod te Isen (eller

Rimfrosten) saa at den smeltede eller dryppe-

de, da fik de bævrende Draaber [23] Liv ved

dens Kraft, der udsendte Heden ; deraf frem-

kom en Menneske- eller Jætte-Skikkelse , der

hed Fmer."[24] Herved menes vel den fly-

dende chaotiske Masses Bevægelse, der skild-

res som dens Liv, frembragt af den udenfra

indtrængende Varme. [25]
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Det er en ældgammel osterlandsk Maade
Edda her folger, ved at forestille Verden,

endog i dens chaotiske Tilstand, under Bille-

det af et organisk eller besjælet Væsen. Der-

næst taler den om Ymers Afkom : "Da han sov

faldt han i Sved, og da fremkom under hans

venstre Arm en Mand og en Qvinde, og hans

ene Fod avlede en Son med den anden. Det

er fra disse de Slægter nedstamme , som kal-

des Rimlhurser." Ved disse Rimthurser me-
nes her mueligen tildels de uhyre Skabninger

som fremkom af Jorden, i dens af Geologerne

saakaldte Overgangs-Tilstand, for end Men-
nesket blev skabt. Edda lader dem ligeledes

blive til og de fleste af dem omkomme, for

denne Begivenhed indtræffer. [26]

§. 39* Da Ymer er Jordens chaotiske

Masse eller udannede Klode, bliver det nod-

vendigt at vi, ligesom jeg for har bemærket,

maa forstaa dens Dunstkreds ved Koen Au-
dumhla, der blev til paa samme Tid som han.

Jordlegemets flydende Masse indsuede etslags

Næring af Athmosphæren (som efter nogle Ge-
ologers Mening var langt lykkere i Begyndel-

sen end den nu er) hvis Stromme meddeltes

den til alle Sider; "saaledes nærtes Ymer" si-

.ger Edda. Ikke desmindre sogte Koen sin Næ-
3'ing i hans Omgivelser, og slikkede de Salt-

stene, hvorpaa Rimfrost havde sat sig. An-
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vende vi denne Mythe paa Geogonien , finde

vi i den et træffende Billede paa Luftens Med-

virkning til Jordens fors te Fremkomst af Van-

det, da biut krystallinske Urstof var den for-

Sle faste Gienstand der frembragtes. Dette

have vel 'de ældste Mennesker (som efter deres

Vis maa have været mere opmærksomme paa Nå-

turen end vi i Almindelighed ere , det forud-

sat, at de ansaa de fleste Ting for at være be-

sjælede af Guder, Aander eller Dæmoner) an-

seet for cislags hærdede Saltstene, især da de

have maa Ilet forestille sig Havet som salt, og

deres Undersogelser viste dem, at det engang

maatte have bedækket eller udfyldtJorden. [27]

Det er tydeligt nok, at det vaade indsues og

forsvinder ved Slikning. Saaledes fremkom

og det mythiske Væsen Bure (der efter' det

ovenanførte betegner den afVandet forst frem-

kommende Jordplet) af Havets Skjod. Her

personificeres Klodens hojeste Bjergtop , som
gradvis og efterhaanden i tvende Tidslob kom
for Lyset. De Gamle ansaa selv Klipperne

for at være beboede eller besiælede af overna-

turlige Væsener. En slig Genius sættes her for

Klippen selv, og dens Fremkomst af Vandet

ved Dunstkredsens eller Luftens Paavirkning,

beskrives digterisk som et Væsens Fodsel. Da
et stort Fjeld fulgte paa denne enkelte Klip-

petind, lader Skjalden Fjeldet avles af Klip-
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• pen,, og forestiller saaledes figurlig Geologer-

nes Lære om Jordens gradvise Fremkomst af

Vandet. Det er i Klodens saakaldte Over-

gangstilstand , hvorved Ymer eller den udan-

nede Masse dræbes , eller rettere omdannes til

et fuldkomnere og skjonnere Legeme, at Odin,

Vile og Ve, eller Luften, Lyset.og Varmen,
udove den skabende Kraft, [28] ligesom jeg

ovenfor har fremfort, indtil Jordens Skabning

er fuldendt, og Overgangs-Tilstanden saale-

des forbi. Alt dette stemmer vel overens med
de nyeste Philosophers Geognosie. Saavel ef-

ter den som efter vor Edda er Vandet Jor-

dens Grund-princip (§. 27-30, 33), og begge

Systemer antage en senere almindelig Over-

svømmelse, hvorved mange uhyre Væsener,

men neppe nogen egentlige -Mennesker , ere

omkomne (§. 28, 35).

• §. 40. Saaledes findes der en hojst uven-

tet og forunderlig Overensstemmelse Sted mel-

lem Eddas ældgamle Kosmogonie, og Resul-

taterne af de nyeste og lærdeste Geologers Un-
dersogelser. Hvorledes vore Forfædre kunde

have en saadan Kundskab om Naturens dybe-

ste Hemmeligheder, vil vel stedse blive os en

Gaade. Kun vil jeg anvende Jamiesons (§. 24)

ovcnanforte Ord herpaa, ved at anmærke, at

vi gjerne kunne indsee en Sandhed , uden at

være i Stand til at forklare den; og henviser i

% •
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ovrigt til Steffens'
s
-psLaberaabte Betænkning, om

de Gamles geogoniske og flere physiske Kund-

skaber (i §. 24). [29]

§. 41. Vi have erfaret at vor Edda er I

disse Poster noje oplyst og bekræftet ved selve

Naturen. Nu ville vi see at den og har i Ho-
vedsagen en væsentlig Overensstemmelse med
hele den gamle Verdens mærkværdigste ældste .

Folks Beretninger og philosophiske Digtnin-

ger, hvis fælles Kilde maa soges dybt inde i

Asien. [30] Tillige ville vi erfare af denne Sam-
menligning, at den nordiske Mythologie in-

genlunde er en ny Kopie eller Efterligning af

den græsk-romerske , men snarere maa ansees

som dens i det mindste jevnaldrende Soster,

der endog tit har bevaret Frugterne af Mode-
rens Undervisning med storrc Troskab, Om-
hyggelighed og Held, uforstyrret af de utallige

Sekter, som gjennemsværmede Grækenland,

for det meste enten stiftede af Asiater og an-

dre Udlændinge, eller og af Græker, der hav-

de nydt disses Undervisning, og studeret i

fremmede Lande. Hjemme foragtede de alli-

gevel deres Lærere, Barbarerne, hvis Lærdom-
me enPlcito og Aristoteles o.a. vel tildeishave

forfinet og ordnet, men sikkerlig nok dog lagt

til Grund for deres egne udodelige Værker.

i. (4)



Anmærkninger.

1. See hans Indledning til philosophiske Fore-

læsninger, Kbhvn. i8o5, S. 139 -4o, i43-3y. Alle-

rede TJwrkelin har, i Anmærkningerne til Vafthrud-

nermaal , det fdrste eddishe Digt
,, som hlev udgivet

paa en værdig Maade (ej forend 1779 '!) — fundet at

physiske Sætninger ligge til Grund for disse vore

kosmogoniske Myther, og givet os der det hele

System m nuce, (See Edd. ant. I, i3u)
'

2» N. A. Saaledes siger og den særdeles lærde

og skarpsindige Zink i Bogen: "Die Urwelt und das

Alterthum, erlaatert durch die Naturkunde," ister Th.

Berlin 1821, S. "347^ "Die nordische Mythologie

kommt mit den Mythologien des Alterthums ganz

iiberein. Sie gehort vielleicht der Zeit nach schon

zu den Mythologien des Alterthums , und darf von

ihueu in keiner Riicksicht getrennt ^verden. Die

Uebereiustimmung der mythischen Lehren des Al-

terthums nicht allein im Ganzen, sondern auch vor-

zuglich in einzelnen zufalligen Ziigen , fiihrt auf

den Gedanken einer Urreligion von welcher die

oben augefuhrten Kosmogonien Sprosslinge sind."

Dette havde ogsaa Briicker / Buhle, Herder, Wagner,

Gråter, Gorres o. m. Fl. indseet.

3. N. A. En kortfattet Udvikling af Burnets

System fremstilles og roses som særdeles skarpsindig

i Zinks Urwelt, ater Th. (1822) S. i5 .0. f. Jfr. all-

gem. "Weltgesch. ister Th. S. 80 o. f.

4. GescJiichte der Erde in den alieraltesten Zei-

teii) Halle 17I6, S. 102, i65. Om Whistons Menin-

ger, s. allgem. "Weltgesch. ister Th. S. 84, sq. samt

en mosaisk Theorie, S. 90 o. f.
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5. Entstehung, Bildung, Umbildung und Be-

stimmung des Erdkorpe'rs, aus dem Archiv der Natur

und Physik, Berlin 1780.

6. N. A. Dette er skrevet iAaret 1817. Siden

har det plutouiske System fundet flere og tildels

kyndige Tilhængere og Forsvarere. Herom kan jeg

nu henvise til Hr. Dr. Bredsdorffs Udsigt over de

i Læren om Jordklodens Oprindelse pg Uddannelse

skete Forandringer
, fra Aar 1800 af, i Dansk

Tidsskrift for Naturvidenskaberne ,
2^et Bind 1823, .'

La Piaces (S. 48)^ derommeldte Hypothese 181 3,

om Jordens og de ovrige Planeters Oprindelse ved

Luftarternes Sanunentrækniiig , ved Grændserne af

Solens Athmosphære, kan sammenlignes med Ed-

daernes Eiktioner om det flammende Muspelheims

Uddunstningers Indvirkning paa Verdens Tilblivelse.

Chladnis o. El. der udviklede Theorie om Meteor-

stenene, som 'Grundlæg eller Trover i det smaa for

Himmellegemernes Tilblivelse, ligner i visse Maa-
der Udtrykkene om de fra Muspelheim udkastede

gloende Stene, som bleve til de lysende Himmel-

kloder, JfrvJ?£ Par Ord vm Geognosie i Norge, af
M» Keilhau^ i Magazin for Naturvidenskaberne, 2<*et

Bind, Christiania 1823, S. 118 og Prof. Olufsens

skarpsindige Afhandling : Om Menneskets Rolle i

den physiske Verden, rate Stykke, i det skand. Lit.

Selsk. Skrifter, i8*e Bind, 1822, S. 11 o. f. End-

videre fortjene disse nye Skrifter Opmærksomhed:
Gelpkes neue Ansicht uber den Naturhau der Kome-
ten, 1820 (hvcri han hylder ChladnVs Hovedan-
skuelser) tillige meddelt af ham i flere Afhandlin-

ger ; Links Urwelt und Alterthum , erldutert durch

die Naturkunde, ister Th. (1821) S. 5i o. L, sltet Th.

(1822) S. 3. o. f* Nau, iiber die klimatische Veran-
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derung im Norden unsrer Erde , i det kongl. bayer-

ske Videnskabers Selskabs Skrifter 1822 ; samt Chladni

over Jordklodens klimatiske Forandringer (ved for-

mindsket Varme , Dunstkreds og Hav-Vande) over-

sat fra neue Annalenfur Physik undChemie i det nys

ommeldte norske Tidsskrift 1823. Overhoved antage

alle mig bekjendte grundige Naturforskere i vore

Dage Vand og i/d som de fornemste Grundaarsager

til Jordens Tilblivelse eller nuværende Dannelse, og

stemme saaledes overens med Oldtidens fleste Na-*

tur-Philosopher , samt i Særdeleshed med den eddi-

ske Kosmogonies Ophavsmænd.

7# N. A. De la Methcrie har paastaaet, forst

at have, i Aaret 1767, fremsat de geogeniske Sæt-

ninger, hvorpaa Werner siden grundede sin Theorie.

8. Jamiesons System of Mineralogy, Ediuburg

1808, S. 70 sq.

9. Steffens Beytråge zur innern Geschichte der

Erde, Freyberg 1801. Jfr, Sammes Indledning til

philosophiske Forelæsninger, Kbhvn. i8o3, S. g4.

10. N. A. Om Vandformindskningen ved de

svenske og norske Kyster i de nyeste Tider, see

Leopold v* Buchs Reise durch, Norwegen und Lap-

land II, 289. Han synes at antage, at hele Sverrig

efterhaanden ophojes over Havets Overflade ved un-

derjordisk Ilds ellers umærkelige Indflydelse. Den
store successive Vandformindskuing i Danmark (især

Sjælland) er os tilstrækkelig bekjendt. Dog har

denne vistnok mest fundet Sted paa Østersoens Ky-
ster, cla derimod de sonderjydske, mod Vesterhavet

eller Nordsoen, meget have lidt ved odelæggende

Ovemommelser.

11. Jamieson 1. c. S. 33-85 , 348-4g. Jfr. Stef-

fens Beytråge Scc, S. 16.
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12. N. A. Den yngre Edda siger, for her at

anfore dens egentlige Udtryk: "Da Hedens Luft-

ning modte Rimfrosten (eller Isen) saa at den smel-

tede og dryppede, fik de bævrende (sig "bevægende,

livssvaugre) Draaber (i Origin. Qpiku-dropar) Liv"

o. s. v. See Rasks Udgave S. 6. Her synes For-

fatteren ved sine Udtryk tildels at ville antyde en

Lighed mellem den store og den mindre Verdens

(Menneskets) Tilblivelses-Maade. De nyere Physi-

kere have ellers betragtet Geogenien fra et lignende

Synspunkt. Saaledes siger Olufsen, 1. c. S. i4:

"Betragtede gjennem vor Erfarings-Briller
,

ligne

Urbjergene et roligt chymiskt Nedslag af et Flui-

dum. Man greb denne Lighed og sogte at trænge

dybere ind. Man opfandt den Hypothese, at Jord-

kloden fra Begyndelsen af udgjorde en uhyre Solu-

tion, svaugret med alle Elementer og begavet med
alle Kræfter, en stor Draabe. Sandsynligheden af

saadan en Primordial-Oplosning, det orphiske Flui-

dum, er vist ikke liden." Jfr. herefter Anm. til

§. 38. At den indiske Kosmogonie er affattet i lig-

nende Udtryk, som disse nordiske, vises herefter i

dette Hovedstykkes 3^ie Afsnif.

13. See ellers om Audumbla og Mythens asia-

tiske Oprindelse dette Afsnits §. ' 39 , samt denne

Bogs 2det Hovedstykkes 2<*et Afsnit. Selv Grønlæn-

derne have anstillet Betragtninger over forstenede

Soeproducter, der findes hojt oppe i Laudet, og slut-

tet deraf, at dette, og hele Jorden, engang har

staaet under Vand. Hvi skulde da ikke Oldtidens

skarpsindige og grandskende Skandinaver kunde til—

troes samme Tænksomhed

!

14. Det kunde være mærkeligt , at ligesom

dette kosmogoniske Væsen mentes at være dannet
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eller fremkommet af Havbunden, saa kalder man 05

endnu i Island en Art af store Hvalfiske (Cachelot-

teu eller physeter macrocephalos) med Navnet Buri%

Om andre Udledninger og Forklaringer af Navuejie

Buri, Bur o. s. v. handle vi nærmere i a^t Hovedet.

34ie Afsnit.

15- Med dette Navn betegnede de gamle Græ-

kere ikke allene det Bjerg der nu bærer samme, men
ogsaa de bimmelhoje Bjerge bagved Indien, der nu

kaldes Hindu Kusch eller Kosch (det indiske Kusch).

Disse Bjerge ere, efter de nyeste Opmaalinger, de

hojeste i Verden, saa at Åndes- eller Cordilleras-

Bjergene i America ej kunne længere ansees derfor.

Det vestlige Caucasus kan i visse Maader ansees for

at være en Fortsættelse af det ostlige. — Her er In-

dernes Himmelbjerg Himalaya eller Meru. Herfra

synes Urmytherne at have vandret tillige med den

ældste Menneskeslægt til det vestlige Caucasus. (ZeiL-

davestas Borz) og derfra mod Nordvest, over Tanais

til Gothernes Iiigér i Sarmatien, Germanien og Scan-

dinaviem Det lader ellers til at saa vigtige ethno-

graphiske Opdagelser i Dalene af Hindu Kusch (be-

gyndte i Anledning af Lord Elphinstones Gesandtskab

til Kabul i Aaret 1808) ere forbeholdte vor Tidsal-

der, at man ved Hjelp deraf kan komme paa Spor

efter yor Menneskeraces forste Stamfædres Udvan-

dringer derfra til Indien, og Persien,, samt videre hen

til Grækenland Gc Scandinavieiu Det er og paa hine

berømte Bjerge, at luders og Persers ældste Skrifter

sætte Menneskehedens Vugge; ligesom o£* mange i

de nyere Tider antage, at Bibelens Paradis maa sti-

ges der.

16. Jfr. Skythernes Kosmogonie saaledes som den

fremstilles siden i $. 48»
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17. Især de Luc i haus Lettres geplogiqves 1798,

og flere ældre Værker«.

18. N. A. Slige Myther eller Folkesagn om en

almindelig Flod og liere uhyre Oversvømmelser i

Oldtiden ere samlede i forskjellige Skrifter, f. Ex.

Stollhergs Religionsgeschichte I, 377 o. f. Links Ur-

welt (1822) II, 79 o., f.; Klaproths Asia polyglotta

(Paris 1825) S. 19 o. f. Andre nyere Naturforske-

res Meninger om den saakaldte Syndflod nuur. kun-

ne erfares af de i Anm. 6 (til §• 29) S* 61 ommeldte

Skrifter. . -

19. Nijl i Ordene. Nijlheim (Taageverden) og

NiJUiel (Dodens Skyggerige) kommer af det obsolete

Nifli Taage, Sky,. Skygge, beslægtet med mange eu-

ropæiske og asiatiske Ord ,. som jeg vil soge at vise

i 2den BogS 3^ Hst* AfSil.

20« Om Ordet Bitr (Edder, ogsaa i gammel
dansk Bemærkning Gift) og dets beslægtede Side-

stykker i fremmede Sprog see her foran S. 21* Her-

af det nyere danske Edder og tydske Eiterr som dog

nu have forandret Betydning*

Nyt Till. Ling har bemærket i Eddarnas Sin-

nebildslara (Stockholm 1820) S* 4o, at de Svenske

bruge Udtrykket etterkallt (edderkoldt, giftig koldt)

om en stræng Kulde (ligesom Nordmændene kalde

den iskolde Elv Eiteraa).

21. I Originalen Ginnungagap. See her foran

S. 22-22, Anm. 22. Af det ældgamle Ord Gap kojn-

mer flere Gjerningsord, so2n det isl. gapa, danske

gabe, tydske gaffen o. s. v., enstydige med det græ-

ske 2aw, ligesom det dermed beslægtede %aos med
vort Gab o. s. v.

,

22. N. A. Efter de nyere Astrono2ners Iagtta-

gelser er Solen i§ Million Gange storre end vor

Jordklode. Skulde ikke Asiaters, Grækers og Nord-
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boers ældste Meninger om Empyræet grunde sig paa

et Urfolks ufuldkomne Begreber om Solens uhyre

Storrelse ?

23. N. A. S. Anm. 12 her foran S. 53. Origi-

nalens Udtryk Qviku-dropar , der og kan oversættes

levende eller livsvanere Draaber , blive endvidere

saare mærkværdige ved at jevnfores med Olufsens

Granskninger (1. c. S. 19): "Det er hojst sandsynligt,

at Chrystallisation , det er : en Stræben efter Form,

bor ansees for en bestemt Livsyttring; og at Van-
det selv er paa en Maade levende, i det mindste

overmaade receptibelt for Livskraften eller Indtryk-

ket af den plastiske Potenz. Livet begynder for Or-

ganisation. Vi ansee urigtigen Organer for dets

nodvendige Attributer, da tvertimod Livskraften er

Aarsagen til en Virkning, h\is Product eller Resul-

tat Organet er» Jo flere og mange Slags Organer

forene sig til et systematisk Helt, des stærkere har

Livskraften yttret sig. Denne Kraft —• eller hvor-

ledes man vil benævne Virkningen af de avlende og

dannende Potenzer, som vi tænke os ved dette Ord
— maatte nodvendig begynde med faa og svage Yt-

tringer paa Materien
, og disse viste sig forst i Ex-

pansion og Contraction, hvis Product blev en be-

stemt Form, kantet som ved de mineralske Chrystal-

ler , rund som i den frie Vanddraabe. «— — Her

fremsprang, vistnok paa en ubegribelig Maade, den

forste Gnist til Livet. Her skete det forste Indtryk

af det levendegj6rende Princip paa den dode
9

men

dog til Liv skikkede Materie i Selvavling (generatio

originaria v. æqvivocaj." Synderligt maa det saale-

des synes os at den eddiske Forfatter antager Livs-

kraftens Yttriuger paa Materien at have vist sig ved

Rimfrostens (Sneens eller Isens) Chrystallisation
,
og

ved den runde frie Vanddraabe. Ellers behover jeg
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ikke at g)ore Læserne opmærksomme paa den eddi-

ske Forfatters og den lærde Naturforskers forskj el-

lige Tendenz, men en vis Overensstemmelse i beg-

ges Tankegang og Meninger forekommer mig dog

her at være umiskj endelig.

, 24. S. Anm. i3 her foran S. 22. Oprindelsen af

Navnet Ymer eller Imir kan neppe udledes med be-

tydelig Sandsynlighed af de nordiske Sprog. Hvor-

ledes dets Oprindelse paa flere Maader kan soges i

Asien, vil jeg forsoge at vise i denne Bogs a^tt Ho-

vedst. i**e Afsn.

25. Vi have og af det foregaaende seet, at

Dvergene , der i Kosraogonien
,
og overhoved i vor

gamle egentlige Mythologie, betegne visse Natur-

kræfter, allerfede vare blevne til og oplivede i Ymers

Kjod eller Krop , men de bleve ikke fuldkommen
uddannede forend efter Verdens egentlige Skabelse,

der forst gik for sig efter hans Drab eller Fald (som

Edda udtrykker denne Naturens store Metamorphose).

26. Om disse Dyrjætter (hvortil og kunde reg-

nes de i menneskelig Skikkelse) og som vel maa
adskilles fra de fuldkommen mythiske eller Urjæt-

teme, handles belejligere paa et andet Sted.

27. Mærkeligt er det og, at Steensalt i usæd-

vanlig Mængde begynder en stor Formation af Jord-

lejer ved det sorte Hav; alfsaa i en Egn hvor vore

Forfædre have. dvæleta lang Tid, inden de udvan-

drede derfra til vore nordiske Lande. — Ellers er

det bekjendt, at Kjor holde meget af Salt, hvortil

Mythens Ophavsmand uden Tvivl og har taget Hen-

syn i denne allegoriske Digtning.

28. N. A. Jfr. Olufsen (1. c.) S. 26 : "Den fa-

ste Jords Overflade blev ved Overgangsbjergenes

mægtige Lag bragt hojere op imod Athmosphceren^

mod Lys og Farme, Organisationen begyndte nu.
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ikke i hin dyne Afgrund. — Livskraften virkede

nu ikke længer paa hin dode Materie aliene.— Den

forefandt et forædlet Stof for sin Virksomhed; et

Stof, som vel allerede var tilstæde i den undergang-

ne Natur, men som nedsænket i Afgrundens Morke

og Kulde, druknet under en uhyre Masse af et'chy-

miskt hojstsammensat Fluidum, maaske ikke kunde

modnes til at modtage noget oplivende Indtryk til

ædlere Organismer, end omtrent de samme som den

dode Materie var skikket tik"

29* N. A. Gelphe i sit Skrift das Urvolk der

jErde (1820) og flere nyere Lærde antage et Urfolk,

der har været i Besiddelse af meget store Kundska-

her i Astronomie, Naturhistorie o. s» v.; men som

for en stor Deel var omkommet ved en Natur-Re-

volution; dog har en Rest af Folket undgaaet Øde-

læggelsen i Asiens hojeste Fjeldegne* Folket anta-

ger han for at have været Bactrer, som indforte

Zendavestas Religion i det persiske Rige , og at de

Levninger af hojere Kundskaber som lindes blandt

Inderne o. fl. gamle Folk, paa en ellers ubegribelig

Maade, ere blevne meddelte dem af dette bactrisk-

indiske (siden persisk-mediske) Folk* I alle Tilfæl-

de bliver det os mærkværdigt, at den eddiske Lære

mest nærmer sig til den gamle persiske og indiske,

om jeg i det Folgeude kommer til at vise.

30. Dette vil og især erfares ved Forklaringen

af Mytherne om Yggdrasil, som findes anforte i det

Foregaaende. Efter min Mening knnue vi nu ikke

danne af dem et eget kosmogonisk System, skjout

dette synes at have været til i Oldtiden. Nu see vi

kun i dem et skjont og sindrigt mythisk Billede af

vor Verden ,
og bestemme derfor et særskilt Hoved-

stykke til deres Undersogelse.



Tredie Afsnit,
Den oldnordiske Kosmogonies Overensstemmelse med den

gamle Verdens ovrige mærkværdigste Folks Mythe- Systemer,

livorrecl disses, indbyrdes Forbindelse tillige forelobig vises.

§. 42. I hele det vestlige og nordlige

Europa kunne vore Undersogelser kun yde os

et ringe Udbytte, men jo længere vi trænge ind

i Asiens og de derfra til andre Lande udgangne

Mythesysterner , desstorre Lighed opdage vi

mellem dem og de nordiske« Aarsagerne til

dette besynderlige Phænomen ere mangfoldige ;

vi ville anmærke de vigtigste ved givne Lei-

ligheder i det folgende.

§. 43. Gbtherne, vore Forfædres nærme-

ste Slægtninge uden for Skandinavien, [l]

have ingen skriftlige Mindesmærker efterladt

os, undtagen de uvurderlige Levninger af TJlfi-

Las saakaldte moesogothiske Bibeloversættelse,

npgle faa Linier paa et eller flere Dokumenter i

Italien, og ensaakaldet gothisk SangiCø/zstø/2-

tin Porphyrogennits Skrift om det byzantinske

Hofs Ceremonier. [2] Det sidste Stykke viser

rigtig nok, at Iden der saakaldte gothiske Poesie

fulgte de scandinaviské Digteres Regler iVerse-

maal og Alliteratiou , saa at det er at formode,

at disse Folk, af samme Herkomst og lignende.

Sprog, have oprindelig havt een Tro. For-

modningsgmnde herfor ville vi vise herefter
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paa'sine Steder 5 de findes og i Identiteten af

Ord, der angaa Gud og Gudsdyrkelsen i det

moesogothiske og gamle skandinavisk-gothiske

Sprog.[3] Men vi maa beklage, at hine uddode

Gothers Hedenolds Sange om deres ældste Re-

ligion og Mythologie ere forlængst ganske

tabte, uden at vi nu have engang det mindste

Udtog deraf.

§. 44. Detsamme maa vi, desværre I sige

om de tydske Hedenolds Digte, hvoraf neppe

noget er til i dets ældste Form. De synes og

at have været affattede efter den nordiske Dig-

terkunsts Regler , da de saare faa Poemer vi

have fra den forste kristne Periode netop con-

servere Alliterationen og det ældgamle nordiske

Fornyrdalag. Et af disse sjeldne Digtes Frag-

menter, kaldet das W eissenburger Gebet
, [4]

synes, som Brodrene Grimm rigtigen have an-

mærket, at begynde med en Stump af et æld-

gammelt hedensk Poem over Kosmogonien,

som har en paafaldende Lighed med Valas

Spaadom, nemlig:

Dat chifregin * Jeg blandt Folk

Ih mit Jirahim Udfrittet har

Firiwitzo meista: Det synderligste Sagn:

Dat erd ni was At Jord ei var

Noh Vfliimel
y Eller Op-Himinel (Over-

Himmel)

Noh paum (noh heinig) Ej var der Træ

Noh pereg ni mis Eller Bjerg,

Ni (sterro) noh heinig i Ej nogen Stjerne;
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Ni sunna ni scein, Ej Solen skiimedj

Nok mano ni liuhta Ej Maaueu lyste

Noh der mareo see &c» Eller klare So &c.

Tacitus (i sin Germania Gap. 2.) fortæller

ellers, at Germanerne i gamle Qvad, deres

eneste historiske Mindesskrifter, besynge enGud

Thuisty [5J fodt af Jorden, og hans Son Mann,

Folkets Ophavsmand og Stifter 5 maaske er

Thuist her det gamle skandinaviske Thuss,

Thurs,J)uss ellerpurs (Jætte), angelsax. Thyrs

(pyrs) nemlig Ymer, der i Grunden er den

samme som Urjorden. Mann er intet andet end

det tydske og oldnordiske Ord af denbekjendte

Betydning, og den forste Mand kunde vel

siges at være frembragt eller nedstamme fra

Ymer, efter Nordboernes mythologiske Fore-

stillinger. Den i Tydskland tidlig indfdrte

Kristendom forkyndtes ved strænge Zeloter,

understoltede af væbnede Erobrere, og der-

ved odelagdes der de fleste Hedenolds Min-
desmærker og mythiske Digtninger. [6]

§• 45. Angelsaxerne havde allerede an-

taget Kristendommen længe forend de fleste

Tydske, og man kan derfor endnu mindre

vente, at finde hos dem ægte kosmogoniske

Digtninger fra den hedenske Tidsalder; dog

ere flere Fragmenter af samme Art som det

nysommeldte tydske (eller kristelige) Efterlig-

ninger af Valas Spaadomssang blevne opbc-
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varede for os, f. Ex. dette af Kædmon, [7] fra

det 7de eller 8de Aarhundrede

:

Nu ve sceolon herigean Nu hædre vi skulle

Heofenrices veord,

Metodes mihte

And his mod-gepanc,

Veorc vuldor-fæder

Suå he vundra gehvæs
i

Ece drihten

Ord onstealde* /

He ærest scop

Morden bearnum

^ 'Ileofon to hrofe

Halig scippend.

J)a Middangeard

Moncynnes veard,

Ece dryhten

Æfter teåde,

Firum foldan

Frea ælmyhtig.

Ellers forekomme der mange gamle Ord åf

den nordiske Mythologie i de faa af Angel-

saxernes Digte , som ere bevarede for os. De
vare desuden selv enten Danske (mest Jyder)

eller Angler og Saxer, de Danskes nærmeste

Naboer. Vi ville erfare ved en anden Lejlig-

hed , at de hedenske Saxer og Friser antoge

liere af de eddisk-kosmographiske Myther, og

det er da at formode, at det samme har været

Tilfældet med de kosmogoniske.

§. 46. Celterne kunne vel neppe ansees

for at være de gothisk-germaniske Folk nær-.

Himmelrigets Vogter,

Skaberens Magt
Og ponsende Aand,

Herlig Faders Værk,

Hvorledes Aldrotten

Alle Undres;

Ophav bestemte*

Forst hau skabte

For Jordens Bom
Himlen til Tag,

Hellig ordnende

Og siden efter

Alherskerenr

MenneskekiomietsVogter,

Midgaard frembragte;

Almægtig Herre,

Mænd Kloden gav.
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beslægtede, men "vist er det derimod, at der

fra umindelige Tider har været et bestandigt

Sam<jvem mellem disse Folkeslag; ligesom

man og har Grund til at troe, at begge ere

udvandrede fra Asien Celterne for, Gotherne

senere. [8] Allerede i Cæsars. Tid bestod en

stor Del af Engellands Indvaanere efter hans

Formening af Belger (muelig ogsaa andre

Germaner eller endog Scandinaver) og selv

mente han at Caledonierne vare af tydsk eller

nordisk Oprindelse ; ligesom og denne Mening

synes at bekræftes af andre Grunde. [9] Da
Druidismen, efter Cæsars Vidnesbyrd, egent-

lig var indfort fra Britannien til Gallien , saa

er det vel tænkeligt , at den oprindelig ned-

stammer fra Scandinavien > hvilken Gisning

mesf vinder i Styrke ved den besynderlige

Lighed , som især finder Sted mellem Stor-

britanniens, samt Danmarks, Sverrigs og Nor-

ges Stenmonumenter. [10] Vist er det at den

celtiske Lære stemmer (for saavidt vor Kund-
skab strækker sig) meget overens med den

nordiske, enten saa denne Lighed hidrorer fra

deres fælles Herkomst fra Orienten, eller

fra andre Aarsager. Stor Skade er det , at de

talrige Sange, hvorved Druiderne underviste

de Ynglinge , som skulde indvies i deres My-
sterier, ere ganske tabte. Vi vide, at de baade

vare Digtere og Naturphilosopher , samt un-

derviste Ungdommen om Naturens , Verdens

1

1



'64

og Gudernes Beskaffenhed, Stjernerne og de-

res Gang o. s. v. Vi kiu^ne da ikke tvivle paa,

at de jo have besiddet egne kosmogoniske

Digtninger, men disse ere os ubekjendte. Kun
vide vi , at de ansaa Dis (her svarende til

Germanernes Thuist) for at være deres Stam-

fader; vistnok var han et Væsen fra Urmor-
ket eller Underverdenen , da Cæsar antager

ham for Romernes Dis eller Pluto , og an-

mærker , at Gallerne derfor regne efter Næt-
ter og lade Dagen folge efter Natten. [H]
Imidlertid maa vi slutte , at de, ligesom deres

Naboer , Inder , Perser og andre , have troet,

. at Verden havde sin Oprindelse af Ild og

Vand, da de bare en stor Ærefrygt for disse

Elementer, og mente at Verden engang skulde

forgaa ved dem. [12]

§. 47. Idet vi igjen vende os til vore

Forfædres Naboer mod Osten, træffej vi paa

Vender eller Slaver. Disse mærkelige euro-

pæisk-asiatiske Folkeslag, hvis Idoler havde! en

stor Lighed med indiske, drev deres Dyrkelse

saare vidt, men de afdem, som boede os nærmest,

bleve i lang Tid bekrigede af fanatiske Kristne,

som endelig undertvang dem og ddelagde paa det

fuldkomneste deres Templer og alle Spor af

deres forrige Cultus. [13] De hedenske Præ-

ster havde oprettet etslags Theokratie blandt

dem
, og vi kunne ikke tvivle paa at de lærte

et temmelig vidtloftigt mythologisk Troessy-
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stem, og have neppe glemt at forklare Verdens

Oprindelse paa deres Vis. Men alle deres

hellige Sagn og Sange ere tabte for os. Deres

egentlige Koscaogonie kjende vi ikke, men si-

den kommer jeg til at vise, at de have antaget

en eneste almindelig Overgud, hvem dé vel

have tilskrevet Verdens Skabelse, og at de

forsaavidt stemme overens med de skandina-

viske og asiatiske Folks Lærebygning. [14]

§. 48. Gaae vi end længere op i Tiden til

Middelasiens Hojland, eller den dobbelte (in-

diske og vestlige) kaukasiske Bjergstrækning,

og de omliggende Hojlande , finde vi, at deres

Beboere kaldtes ofte under et Skyther. Det

er vel især disse, forsaavidt de mente sig at

nedstamme fra Asiens hojeste Fjeldegne, om
hvilke Justin beretter (2 B. 1 C.) : at de og

Ægypterne paastode, hver for sig, at være det

ældste Folk paa Jordkloden, men Skythernes

der fremsatte Grunde synes at være vægtigere,

da de anfb're, at de iorst have beboet Jordens

hojeste Egne
, [15] enten saa Jorden, efter de

almindelige Sagn , var efterhaanden fremkom-

met af Vand, eller tillige avlet ved Ild. De-
res vel udforte Forsvar for denne Mening .be-

hover jeg ikke at afskrive her, da jeg kan hen-

vise til déxi bekjendte Forfatter, hos hvem det

lindes. Dét viser, at Bjerg- Skytherne have

philosophej-et tert/melig rigtig, over Jordens

og Menneskenes Oprindelse, samt at deres

I. ^ (5)



66.

Meninger derom stemme i det væsentlige over-

ens med Skandinavernes, og de nyere Geo,-

logers Sætninger. Endvidere maa jeg anmærke,

at de beromte Indoskyther udgjorde endeel af

hine Bjergfolk, og at de vare tillige Stammefædre

til de i Indien og Persien herskende Nationer.

Ligeledes vare de asiatiske Sarmater eller Såu-

roinater, hvorafen stor Del siden udvandrede til

Europa, og blev der især hekjendt under Navn
af Gother og Aser, af samme Oprindelse. [16]

Vi kunne derfor ikke undres over den Yttring

af Clemens Alexandrinus (i CoJiort. ad gent.)

at de græske Philosopher have lært at dyrke

Naturens Principer eller Oprindelsesaarsager,

enten afMager, Perser eller Sa uromater.. Saa-

ledes liave vi fundet tydeligen og uden Allegorie

den fors te Oprindelse til den skandinaviske

Geogonie, samt kimne deducere historisk dens

Indvandring- hertil Norden med vor egen Fol-

kestamme-

§. 49« Grækernes Herkomst fra den sam-

me asiatiske Folkestamme, er tildels bevislig af

deres egne historiske Skrifter , dels bliver den

saare sandsynlig af deres Sprogs, [17] Troes og

ældste Sæders Overeenstemmelse med de skan-

dinaviske. Tillige er det noksom bekjendt, at

deres fors te kosmogoniske og naturphilosophi-

skeSytcmer ogDigtninger nedstamme fra Asien

eller det rimeligvis af den sidstnævnte Ver-

densdel oplærte Ægypten. Vi have seet at den
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nordiske Geogonie nedstammer fra Kjernen af

Asien. Vi indsee saaledes en radikal — saavel

historisk som indvortes — Forbindelse mellem

Grækernes og Skandinavernes Myther; den

ville vi betragte ndjere i det følgende , forsaa-

vidt den angaaer de os vedkommende Gjen-

stande. Mangfoldigheden af græske Lærebyg-

ninger og Digterværker maa nddvendigvis

gjore denne Undersøgelse noget vidtløftige

men da det er Forfatteren paalagt at oplyse

det nordiske Mythesystems Sammenhæng med
de indiske og persiske, men disse staa i noje

Forbindelse med de ovrige østerlandske, ægyp-
tiske

, græske og fl., saa forekommer det ham
ikke at være nok , at betragte enkelte Dele af

en Stamme, uden at kaste et Blik til de ovrige;

han vil derfor udstrække sine Undersøgelser

saavidt som Tid og Lejlighed tillade, for at

Udsigten kan, om mueligt, aabnes paa en Gang
til det vidunderlige Mythetræ , som udbredte

sine skjonne Grene over hele den gamle Ver-

den fra de asiatiske Himmelbjerges Tinde*

Dets Rad~skjules i den Afgrund, hvor den for-

ste Spire til vort Verdenslegeme nedlagdes af

Almagts Haand; ved Historiens Fakkel skimte

vi den dunkle men vældige Stamme, og Ostens

klare Sol oplyser den herlige Krone, bovnende

afUdødeligheds gyldne Frugter. Ogsaa disses

Skue blev vore Forfædre, blev os selv til Del,

men paa en saare forskjellig Maade.

(*5)

I"
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§. 50. Overhoved see vi af Grækernes

ældste Digtere, at det var en rodfæstet og æld-

gammel Mening hos dem, at Kanelet var alle

Tings Grundprincip. Derfor kaldes Olceanos

Gudernes Fader
,
Aphrodite Verdens Moder,

og Nereusy et Væsen af samme Art, spiller

gjerne en stor Rolle i den fierneste Oldtids

Digterværker. Senere forekommer mest den

underordnede Neptunus (HoaelSacov). I det

folgende ville vi finde, at hin Sætning fornye-

r des tiere ved Stiftere af philosophiske Sekter,

som havde erhvervet deres Lærdom i Ægyp-
ten eller Asien. Det maatte tillades mig her

r at give forelobige enkelte histoi'iske Vink an-

gaaende dette Æmne

:

Fra Caucasus udlede Grækerne Prome-
theus, Menneskenes Stamfader og forste Læ-
rer ; hans Hustru Asia skal have givet denne

s Verdendeel Navn.

I disse Egne var Aspurg og det jordiske

Asgaard (endnu Asernes Hjem) hvorfra vore

Forfædre uddroge til Norden. [18] Herfra

have Grækernes Stamfædre udbredt sig paa

begge Sider af det sorte Hav ; til Lilleasien paa

den ene, tilThracien paa den anden Side. Fra

disse og andre ostlige Lande kom Grækernes

ældste Digtere og Naturphilosopher. Af Dig-

terne vare Orpheus og Linus fra Thracien,

Homer og Hesiod fra Lilleasien. Begge disse

Lande havde fra Arildstid af bestandigt Sam-
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qvem med andre Asiater. Phonicierne be-

sogte hyppig Thraciens Kyster, og grundede

der vel de samothraciske Mysterier, hvorfra

Kabirtjenesten og Udodelighedstroen udbredte

sig over hele Grækenland. Paa Thasus, en

anden thracisk In sel , saa Herodot, Historiens

Fader, et Tempel for Herakles, der skulde

efter Sagnet være bygget af Phoniciere, ud-

sendte for at opsoge den bortforte Europa,

fem Menneskealdre for den græske Herakles'

s

Tider, og han beundrede der de Guld-Bjerg-

værker , som vare i Oldtiden anlagte af hint

mærkværdige Handelsfolk. [19] Grækernes

storsté Natur-Philosoph Aristoteles, var ogsaa

en Thracer. Fra en anden Tid virkede Pho-*

nicierne især paa Grækenlands Gultur og Phi-

losophie over Oerne Cyprus og Creta , hvor

de i de ældste Tider havde betydelige Handels-

kolonier. Epimenides, Forfatter til en, des-

værre, tabt Kosmogonie, var en Kretenser fra

den mythiske Tidsalder. Men selv Ophavs-
mændene til Grækernes mest beromte philo-

sophiske Sekter, udgives for fodte Phoniciere,

eller for oprundne af phonicisk Herkomst,

nemlig Thales , der grundfæstede den ioniske,

og Zeno, som stiftede den stoiske.

Pherecydes
, Pythagoras's Forlober, ud-

gives af nogle for en asiatisk Syrer, oplært i

phdniciernes hellige Boger ,
ja selv den sidst-

nævnte store Vise, gjores af nogle til en Pho-
i



' 70.

nicier; i det mindste var lians Fader en faren-

de Kjb'bmand mellem Syrien og Grækenland,

ligesom han selv skal have gjennemreist den

hele da bekjendte Verden,

Oldtidens ovrige storste Philosopher blandt

Grækerne dannedes paa Reiser i fremmede

Lande, helst Ægypten, Phonicien, Cyprus o.

s. v., som SoIon, Plato, Herahlit m. il. So-

hrates var maaske en af de forste, der ikke

sogte Visdommen udenlands blandt Barbarer-

ne , men der er dog neppe mindste Tvivl om,

at Grundvolden for hans hoje Visdom skyl-

des dem. •

§. 51. Saaledes erfare vi , at Grækernes

ældste Mythologie og Natur-Philosophie ned-

stammer umiddelbar fra Asien; dels Ira de

samme Egne, hvorfra vore Forfædre bevisli-

gen ere udgangne , dels fra de tilgrændsende

Lande
, og især Phonicien , som ved Handelen

havde Samqrem med det indre Asien, endog

med Persien og Indien. Neppe kan man tvivle

paa, at deres Kjobmænd og have philosophe-

ret i disse fjerne Egne, ligesaavel som de gjor-

de det i Grækenland. Muelig have de tildels,

enten middelbar eller umiddelbar, lært det

af Perser og Inder, hvad de igjen lærte fra sig

blandt Grækerne. De fornemste græske, i Grun-

den bevisligen udenlandske, Lærebyguingers

Overensstemmelse med persiske, indiske og

nordiske > bliver os nu ikke saa paafaldende,.

%



som den, uden hine historiske Oplysninger,

maatte være. Vi give os da til at vise og op-

lyse den, for saavidt den især angaaer de kos-

mogoniske Begreber og Myther.

§. 52. Orphikerne,* hvis Oprindelse ud-

ledes som foranfort fra Thracien, ansees for

at have efterladt os de ældste græske Digtnin-

ger af dette Slags. Disse inddeles dog i for-

skjellige Systemer, hvoraf nogle endda kun ere

os bekjendte af enkelte Brudstykker. Yi ville

da kortelig betragte disse saaledes adskilte Læ-
resætninger og Digtninger

:

1. Den som cr bevaret os af Atliena-

goras'[26] antager: at Vandet er alle Tings

Princip. M Vandet blev der et Dynd, og af

det igjcn et Uhyre med 3 Hoveder (hvoraf det

ene var som af en Gud, de ovrige af en Love

og en Oxe) dog selv en Gud, som avlede et

Æg, af hvis overste Deel Himlen blev til, men
Jorden af den nederste« Himmelen (Uranos)

avlede ved Samqvem med Jorden (Fy) forst

de tre fornemste Moirer eller Pareer : [21]

Klotho, Lachesis, Atropos, og dernæst uhyre

Jætter og Cycloper. Da disse vilde gjore Op-
ror mod Himmelen, nedkastede han dem til

Tartarus* Titanerne fodtes og af Jorden, og

fra dem nedstammede Guderne.

I dette Stykke finde vi en stor Overens-

stemmelse med den eddiske Ko'smogonie. Ef-

ter den er og Vandet alle jordiske Tings Op-
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hav. Dens ire store Norner.: Urde, Verandi

og Skuld, svare fuldkommen til Grækernes 3
Moirer, som nærmere vises paa et belejligere

Sted. Ildhimmelens Gud Surtur svarer til

Uranos ; han gav den hermaphrodiliske Ymer
(Jordens chaotiske Grundstof) Liv, og tillige

saaledes hans hele Jætte-Afkom, som styrtedes

af vor Verdens Himmelgud Odin. Bure og

Bor, fodte senere end Jætterne, men selv Gu-
dernes Fædre, svare saaledes til Orphikernes

Titaner. '

'

Den Guddom med 3 Hoveder, som frem-

bragte Himmel og Jord
,
synes at svare til Ed-

das forste skabende Treenighed; Odin, Vile

og Ve.

2. Damascius har overantvordet os Or-

pheus's Lære med andre Ord (tieqc UQftwv, s.

Creutzer 1. c. III, 310, 2deu Udg. 302). I Be-

gyndelsen var Kronos eller Chronos til i en

Drages Skikkelse $ afham avledes Chaos, Æthe-

ren Og det mdrke Erebos. Deri klækkede han

et Æg, indhyllet i en Sky eller Hinde. Da den

gik i to , kom Phanes eller Erilapeus frem,

et Uhyre med gyldne Vinger og tre Hoveder.

Han var baade Mand og Qvinde , kaldes ogsaa

Protogonos (den forstefodte) Zeus og Pan,

men Eros i de orphiske Hymner.

Her svarer Orphikernes

Chronos til Eddas Surtur, [22]

Æther — — Muspell,
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Chaos til Eddas Ginnungagab,

Erebos — — Niflheim,

Erihapeus — — Yinerel.Orgemler.

Dette Uhyre har hos Digterne 3 Hoveder,

hvoraf de to lignede Oxe- og Slange-Hoveder.

Herved ledes man til at tænke paa Koen Au-
dumbla (der og viser sig i det forste System) og

Midgaardsslangen i den nordiske Mythologie.

3. Clemens Romanus ommelder det tre-

die orphiske System, [23] hvorefter det evige

ufodte og uendelige Chaos dannede sig til et

Æg, hvoraf en Skabning kom frem, som var

baade Mand og Qvinde, og alle Tings Ophav,

hvoraf Himmel og Jord dannedes.

§. 53- Betragte vi disse trende Stykker

under eet, finde vi, at de alle omtale Verdens-

Ægget, som ikke nævnes udtrykkelig i Edda,

hvorimod det forekommer i Inders, Ægypters,

Chaldæers o. fl. kosmogoniske Digtninger —
men Inderne omtale dog især denne primitive

Undfangelse som en Draabe, hvilket netop

stemmer overens med Eddas Fremstillings-

maade, og nærmer sig maaske mere til Natu-

ren, efter Digterens Synsmaade. Begge Ideer

betegne i Grunden den samme Gjenstand , li-

gesom de og virkelig ere nærbeslægtedes Æg-
gets poetiske Figur paa dette Sted, grunder sig

eUers paa de Gamles (saavel Grækers som Per-
Sers, Skandinavers o. fl.) Ideer om Verdens

•Bygning, hvilke jeg vil soge at fremstille i Be-
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tragtningen over den oldnordiske Kosmogra-

phie. I den yngre Edda findes maaske et Sted

som sigter hertil, forsaavidt Himlen forestilles

ved Verdensæggets overste Deel , i det den si-

ger (see ovenfor §.17): "at alle Ting, som

komme i Urdes Brond , blive hvide som Hin-

den i et Æg." Denne mythiske Kilde er her

intet andet end Himmelluften, der viser sig

for vore Ojne som en udstrakt Æggehinde. [24]

Endvidere haves der flere adspredte orphiske

Fragmenter, der tale om trende Guddomme
som skabte Verden, svarende til Odin , Vile

og Ve, men vi faa en bekvemmere Lejlighed

til at handle derom i Undersøgelserne om den

eddiske Trefoldighed.

§. 54. Sætningen om Jordens Fremkomst

af Vand forekommer og tidt hos Grækernes

ældste Digtere, som Homer, der kalder Ohea-
nos Gudernes Stamfader (Iliad. l4de B.) og Po-
seidaon den ældste og bcste af Guderne (Odyss.

13de B.) I den 22de orphiske Hymne kaldes

Nereus Havets Gud, alle Tings Oprindelse o.

s. v. Hesiods Kosmogonie er ellers det vidt-

løftigste Digt af den Art, som Grækerne have

efterladt os, men den er uden Tvivl bygget paa

andre ældre, maaske ogsaa rhapsodisk sam-

mensat. Her antages Chaos for at være Al-

tings Oprindelse ; af det avledes Erebos og Nat-

ten (Nyx) af hvis Forbindelse Ætheren og Da-

gen fremkom. Chaos maa altsaa her, ligesom



Protogonos og Ymer (s. §. 52? 2) ansees som

et hermapliroditisk Væsen. Aristophanes har

havt det samme eller et lignende Sagn for Ojne,

da han taler om Verdens oprindelige Tilstand;

"Da —• siger han — var hverken Himmel eller

Jord til , men kun Chaos , det morkc Erebos

og det 6de Tartaros" [25] Dette Sagn stem-

mer overens med Vedas Spaadom. Vi have

ovenfor (§.5, 38, Anm. 11, 21) seet, hvorledes

det oldnordiske OrdGap (dansk Gab o. s. v.) er

i philosophisk og mythiskBetydning ganske det

samme som det græske i<x,oq> og i kosmogra-

phisk Henseende svarer saaledes Grækernes

Chaos til Eddas Ginnungagap,

Erebos — — Helheirn,

Tartaros — — Niflheim,

Acheron — — Hvergemler,

thi ogsaa efter visse græske Myther ligger

Acheron under Midten af Jorden , hvis Rtid-

der ere grundfæstede i den som i en uhyre So,

der skummer af Edder og Gift, og udkaster

frossent Grus eller Mudder. [26] Jeg behover

ikke videre at gjore Nogen opmærksom paa,

hvor noje denne Skildring passer paa Hver"
gemler > denne Afgrund i Is- og Taage-Ver-

denens Midte, opfyldt med giftsprudende Slan-

ger. Endvidere kan jeg anmærke, at vor Jord

ligger, efter Hesiod, midt i Verdens-Systemet,

ligesaavel som Inder, Perser og < Skandinaver

forestille sig det, hvilket m. m. nærmere vii
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udvikles ved Betragtningen over Nordboernes

fuldstændige Kosmographic.

§. 55. Efter at have underholdt os med
Grækernes ældste Digtere , maa vi og see ind

til deres mest beromte Philosopher, hvis Lære
vel for det meste var i Prosa, men grundede

sig dog paa fremmede Digterværker, hvor hoje

philosophiske Ideer vare indhyllede i allego-

risk Klædebon.

Den ionishe Sekt moder os da forst paa

denne Vandring. Efter Navnet var Lilleasien

dens egentlige Fodested, pg Stifteren Thales,

den ældste græske Philosoph , der ikke horer

til den mythiske Tidsalder (men til Tidsrum-

met fra den 38te Olympiade) sagdes af Nogle

at have været en Phonicier, sk j tint Andre vil-

de, at han var fodt i Milet; dog vare alle græ-

ske Forfattere enige deri, at han nedstammede

fra en af Phoniciernes fornemste Familier. [27]

Han lærte at der var en uendelig Gud fra Evig-

hed (s. §. 4, 22, 52, Anm. 22), samt at Ver-

den var hans Værk , men at Vandet var Jor-

dens og alle jordiske Tings Grundstof (§. 39);

at Jorden var i Verdens Midte (§. 54) , at Jor-

den var stbrknet eller fortykket , men Luften

fortyndet; Vand (§. 5) o., s. v. Hans Disciple

udvidede efterhaanden hans Lære, paa den af

ham opforte Grundvold, rimeligvis ved Hjelp

af nye Udledelser fra Østerlandenes Visdoms-

Kilder. Saaledes antog Anaximander et Ur-
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Element, af hvis Fortyndelse Luft og Ild frem-

kom , men Vand og Jord af dets Fortykkelse $

dog troede han at Verdens Skabelse skyldtes

Guddommen. Han og Anaximenes lærte, at

Ætheren var fuld af Ild, samt at Himmellege-

merne vare udsprungne derfra (ligesom Eddas

Muspelheim , §. 4); at nogle Verdener vare

uendelige, andre forgjængelige (§. 21). Ar-
chelaus's Lære er dog den, der tydeligst stem-

mer overens med den eddiske Kosmogonie:

"Af Hede og Kulde (Is og Ild) blev Tandet

til i det lufttomme Rum , og deraf igjen Jor-

den. Det hede bevæges, det Icolde hviler (§. 5) 5

al hin Ild bleve Stjernerne til (§. 8) ; Dyrene

fremkom ved Varmen, afJordensDynd (§. 15}^'

— De anforte Henvisninger ere tilstrækkelige

til at vise den ioniske Sekts Lærdommes noj->

agtige Overenstemmelse med vort Nordens æld-

ste Naturphilosophie
,
og vil siden godtgiores

nærmere i andre Dele.

§• 56. Pythagoræernes Selt kommer den

ioniske nærmest i Ælde og (som mange ville)

i Oprindelse, da den sidstes Stifter Thules og

hans Discipel Anaximander, udgives af Nogle

for at have været Pythagoras's Læremestere.

Pherecydes tiikjendes dog af Andre den stor-

ste Deel i denne Ære. Denne siges snart at

være fodt i Syrien , snart paa den græske Cy-
klade Syros eller Skyros, nær ved Delos. Svi-

das siger, at han har studeret Phoniciernes hel-

\

* - <
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Uge Boger, og Beausobre har sogt at bevise,

at hans hele Lære var phonicisk; Andre lore-

give at han især har studeret i Ægypten. Py-
thagoras selv udgives snart at være fodt paa Sa-

mos (en ionisk Oe ved Lilleasien) snart i Pho-
nicien, og skal have reist saavel der, som i

Italien, Ægypten, Arabien, Persien og Indien,

ja endog, efter nogle, have besogt Celter og

Skyther. [28]. Vist er det, at hans Naturphi-

losophie og Gudelære stemmer især meget over-

ens med de skandinaviske og indiske Systemer.

Folgende Sætninger deraf hore til dette Ho-
vedstykke :

Gud, Verdens forstc Aarsag, boer i den

Sverste Sphære (§. 4, 5) , han er den hojeste

himmelske Ild-Aari cl (§. 4). Verden begynd-

te ved Ilden og det femte Element. [29] Sol,

Maane og Stjerner ere Dele af den empyræiske

Himmels Ild (§. 8). Der gives især 3 Himle:

l) det overste Firmament (Æther eller det him-

melske Olymp)
; 2) Himlen derfra til Maanen

(Stjernehimmelen^ zoo/lios) ; 3) den nederste

Himmel eller Luftkreds (Jordens Athmosphære,

§• 21, 22). Aer er forgjængelig, Æther ufor-

gjængelig (§. 21). [30] Mennesket er et Sam-
mendrag af den store Verden , bestaaende af

fire Elementer (§. 8, 11). Hippon fra Rhe-

gium bestemte saaledes nojere den anden her

anforte kosmogoniske Sætning: Altings Ophav

var det Jcolde (Vandet) og det hede (Ilden).
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Baade han og lians Mestere have uden Tvivl

i Grunden antaget med Skandinaver og Inder,

at Ilden ved at virke paa Vandet, avlede el-

ler frembragte Jorden.

§. 57. Xenophanes (omtrent samtidig med

Pythagoras) udvandret fra Kolophon i Lille-

Asien, stiftede iblandt Grækerne i Italien den
.

eleatiske Sekt, saa kaldet af Staden Elea eller

Velia, Hans System var sandsynligvis bygget

paa den ioniske Skoles Hovedsætninger. Det

er mest blevet bekjendt ved hans Discipel Par-
. menides (hvis Fragmenter Fulleborn har sam- .

let fra de Gamles Skrifter). Efter dem opstod

Verden (eller de sandselige Ting) af Lys og

Morke (eller, efter Andre, af Varme og Kul-

de); hint det handlende (eller frembringende)

dette det lidende Naturprincip. Ved begges

Forening fremkom Elementerne og Himmelle- .

gemerne. Alleroverst var Ildkredsen (som om-
gav det Hele) dernæst Luftkredsen , siden

Vandkredsen, og Jorden i Midten (jfr. §. 56).

Heraklit af Ephesus (i Lilleasien) antog den

ætheriské (vor muspelske) Ild for Ur-Elemen-
tet i Verdens hojeste Spjiære. Han lærte, at

den rene Ætherluft var dens Uddunstning (el-

ler Udaanden) som siden fortykkedes til Luft,

denne siden til Vand (vore Elivaga-Flodev)
og det igjen til Jord o. s. v. AJt blev til ved
indbyrdes Strid og Tvedragt; alt skulde ogsaa
engang oploses ved Ild efter Skjæbnens Be-
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stemmelse. Alt delte synes at stemme fuld-

kommen overens med den oldnordiske Lære. [31]

Denne Sekt antog (ligesom de indiske Phi-

losopher) at Sandserne skuffe, men lære os

ikke Tingenes virkelige Beskaffenhed. [32]

§. 58- Den akademiske Sekt nedstammer

fra den ioniske 6g pythagoræiske. Dens Stif-

ter Aristokles Plato var vel fodt i Athen, men
reiste som Kjobmand efter de gamle Vises Ex-
empel, for at erhverve Lærdom. I Italien

lagde han sig især efter den pythagoræiske Phi-

losophie, og man vil at han skal have kjoht

dens beromte Stifters hemmelige Skrifter for

store Pengesummer. [33] Endvidere reiste han

til den græsk-afrikanske Kolonie Cyrene og til

Ægypten, hvor han lærte Geometrie ogAstro-

nomie. /lpulejus siger, at han og vilde have

,
reist til Indien (hvis hoje Visdom han da sik-

kerlig har kjendt og agtet) men at han blev

hindret deri af de asiatiske Uroligheder. Laer-

tius o. fl. foregive, at han især vilde besoge

Magerne, hvis Lærdom sikkerlig havde samme
Oprindelse som den indiske. Slige Reiser vilde

Plato vist ikke have bestemt sig til, hvis han
ikke allerede havde faaet Forsmag paa disse

fremmede Videnskaber, og tillige næret det

Haab at lære endmere af deres skjulte Visdom.

Plato var vel den storste, maaske og i

egentlig Forstand den forste, nogenledes selv-

stændige Tænker blandt Grækerne, og gav
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vistnok de forrige Lærebygninger betydelig Til-

væxt og Forfinelse ved sine egne Grandskriin-

ger. Dog stemmer hans egentlige Gudelære i

det væsentlige overens med de asiatiske og nor-

diske. [34] Derimod finde vi, at han fremsæt-

ter egne meget skarpsindige og vidtstrakte Me-
ninger om Kosmogonien , som ikke kunde an-

vendes nojagtig paa de skandinaviske Mylher,

saaledes som vi nukjende dem, endskjont hans

theologiske eller kosmologiske Idee-System sy-

nes tildels at kunne forklares af Oldpersernes

Zendavesta, og dette igjen i visse Maader at

staa i Forbindelse med vore Forfædres Aan-

delære, hvilket jeg forbeholder mig at udvikle

nærmere paa et andet Sted. [35]

§. 59« Af Grækernes bvrige philosophi-

ske Sekter er den Stoiske os mest vedkom-
mende, samt tillige vel den mest udbredte og

beromteste. Sektens Stifter var Zeno , fddt

enten i Phouieien [36] eller paa Oen Cypern,

i Kittit en phonicisk Kolonie og stor Handels-

stad, beromt tillige for sin, upaatvivleligen

asiatiske, Lærdom. Han var selv, i Begyndel-

sen Kjobmand, og handlede med phonicisk

Purpur, men blev sidenen af Visdommens be-

romteste Lærere i Athenen. Hans Lærébyg-

ning stemmer næsten i alle Dele med den skan-

dinaviske og indiske. Disse Sætninger deraf

vedkomme især Kosmogonien

:
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Verden var forst i en chaotislc Tilstand

(§. 3 sq.) Den har sit Ophav af et virkende og

lidende Princip. Den virkende Aarsag, eller

Gud, er den reneste, klareste Æther og ska-

bende Ild, samt tillige den hojeste Fornuft

(ellers kaldet Zeus, Skjæbne, og med mange

andre Navne) boende i den yderste (eller hoje-

ste) Himmel, det Guddommeliges Udspring

(§• 4> 5)« Materien er det lidende Princip

(§• 5)- [37] Gud frembragte Verden ; forst var

den Luft, siden Vand (§. 3). Ilden er Jor-

dens Sæd (§. 5). Verden omgives af et tomt

Rum (§. 5) og er dannet som en Kugle eller

Æg. Stjernerne ere fremkomne af Ætherens

reneste Ild (§. 8). Himlene ere trende, hvoraf

Ætheren er den overste (§. 21)- Jorden er i

Verdens Midte (§. 4). Jorden er kredsrund og

omgivet af Vand (§. 8). Jorden er Verdens

tætteste Deel og ligesom dens Been (§. 8). [38]

De talrige Underguder eller Dæmoner ere Ud-
flydelser (Emanationer) fra den hojeste Gud

(§. 4, 12). [39]

Saavel den sidstmeldte, som denne Læres

ovrige Hovedsætninger, angaaende den i Ori-

enten og Norden fra Arildstid antagne Fata-

lisme, Aande- og Siæle-Læren , Verdens Un-
dergang og Fornyelse o. s. v. , udvikles nær-

mere i det efterfolgende.

§. 60- Vi have saaledes seet at fem af

Grækernes ældste philosophiske Hovedsyste-
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mer, som have den storste Overenstemmelsc

med de nordiske, virkelig ere af asiatisk Op-
rindelse. Forend vi undersoge deres Hoved-

Kilder i Asien selv, gaae vi over til Italien,

hvis ældste Philosophie rimeligvis er af sam-

me Herkomst, men mueligen ældre end den

græske, skjont hint Land, tildels opfyldt at

indvandrede Græker, i senere Tider hentede

næsten sin hele Lærdom fra Grækenland, hv
;or

den oprindelige asiatiske Philosophie har, i visse

Henseender, opnaaet den hoieste, i det mind-

ste mest systematiske Uddannelse.

§• 61. Etruskerne eller Tuscerne vare et

af Italiens mærkværdigste Folk
,

og vel dets

eneste, der havde et eget Religions- System,

hvorom vi nu have nogen Kundskab, som ikke

var laant af fremmede i de nyere Tider. Ri-

meligvis beroede det for enDelpaa Phoenicier-

nes Kabirtjeneste. Den etruriske Kosmogonie

nærmer sig tildels den hebraiske og persiske.

Gud skabte Verden efterhaanden i 6000 Aar
. eller sex Perioder i folgende Orden

:

1. Himmel og Jord.

2. Firmamentet.

3« Havet og Jordens Vande.

4. Naturens tvende store Lys.

5. Alle Dyr foruden Mennesket.

6. Selve Mennesket.
De antoge ogsaa et uhyre langt Vcrdensaar,

samt forskjellige Perioder (ved Undergang og
'. " (6*)
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Gjenfrembringelse) for Jorden og Menneske-

slægten. Om Tina havde de lignende Tanker

som Grækernes Viseom/upiter og de skandina-

viske om Odin, som Verdens Skaber, Hersker,

Sjæl eller Aand o. s. v. Ellers kjende vi ikke

synderlig mere til dette kosmogoniske Systems

nærmere Indretning eller Bestanddele, og

kunne derfor ikke sammenligne det med det

nordiske. Kun maae vi formode at det har lig-

net vort, og de vigtigste asiatiske, da Etrusker-

nes fleste ovrigeMyther, som vi kjende, have

en særdeles Overenstemmelse dermed. [40]

§•62- Romernes og dc ovrige-Z^alzaeres

Mythologie ogPhilosophie, var maaske mindre

original, ellerj rettere , mere fjernet fra Ori-

entens forste Kilder. Meget af hine var laant

fra Etrusker , Græker og Ægypter. Imidler-

tid finder man hos deres Digtere og Forfattere

Ideer og Beskrivelser, der svare til dem, der

gives os af Østerlandenes Vise fra alle Tids-

aldre. Hertil horer f. Ex. Ovids Beskrivelse

over Verdens Skabelse i Forvandlingernes iste

Bog, hvor han udleder dens Oprindelse fra Il-

dens og Vandets gjensidige Virkninger og ue-

nige Enighed. Jfr. Cicero de natura deorum
1,2- For at undgaae ufornoden Vidtloftighed,

undlader jeg at anfore andre mangfoldige Sæt-

ninger og Beretninger af samme Natur, af

Cicero, Seneca, Virgil, Lucan og fl., som



desuden vel ere mine fleste Læsere tilstrække-

lig bekjendte. [4l]

§« 63. Ved at vende os igjen mod Osten,

komme vi over det middellandske Hav til et

for os saare mærkværdigt Land , Plioenicien.

Det er meget sandsynligt, at Etruskerne, lige-

som flere af det vestlige Europas celtiske Fol-

keslag, have, med en ikke ubetydelig Kultur-

grad, ogsaa bekommet Religions- og Mythe-

Systerner ved Phoeniciernes saare tidlig ud-

bredte og blomstrende Handelssamqvem. Vi

have seet af det foregaaende (§. 50-55) at Græ-
kernes ældste, vigtigste og mestudbredte phi-

losophiske Sekter nedstammede nærmest fra

« Phoenicien, [42] og især at den phoeniciske

Cultus iThracien, hvorfra de vigtigste af Hel-

lenernes Troeslærdomme tildels forst ud-

bredtes, sattes af deres forste Historikere hojt

op i den mythiske Tidsalder. Hvor meget

mere maa da ikke Phoeniciernes egen hore til

denne Periode. Herodot taler (i 2den Bog) om
Herakles's Tempel i Tyrus, hvorom man
sagde i hans Tid, at iet var bygget for 2300

Aar siden tilligemed Staden selv. Folkets

Oprindelse er uvis. Af deres Sprog, i de sidste

Tider da de kunde endnu betragtes som et

Folk, skjont allerede forlængst undertvunget

af fremmede, have vi kun saare ubetydelige

Levninger. Man antager med stor Sandsyn-

lighed, at det i den Periode har hort til de
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semitiske, men ikke desniindre er det mueligt,

at de have faaet deres Kultur, og tilligemed den

nye Beherskere , fra Folk af japhetisk Her-

komst, som Perser eller Inder. Lignende Op-
lysninger have vi i de nyeste Tider erholdt i

Ægyptens Historie. At Hebræernes Samqvem
med Perserne har havt stor Indflydelse paa

deres Troes-Meninger, er vistnok unægteligt.

Vel have vi ikke endnu antagelige Beviser for

nogle nyere Paastande efter ældgamle indiske

Skrifter, at Phoenicierne ere fordrevne og ud-

vandrede fra Indien
; [43] mærkelige blive dog i

den Henseende Justins Beretninger (18 , 3) at

Phoenicierne havde i Begyndelsen udvandret

fra et fremmet Land, taget nye Boepæle i en.

assyrisk Egn, og siden, efter noget Ophold

der, forst faaetPhoenicien i Besiddelse. Denne

Begivenhed skete længe for den trojanske Krig.

Tyrierne forte siden langvarige Krige med Per-

serne, men tilsidst bleve hine Landets indvan-

drede Herskere i et Opror af deres mange

Trælle ombragtej [44] paa et enesteDrengebarn

nær, Straton nemlig, som Oprorerne siden, ved

et Tilfælde, valgte til deres Konge. Endnu
mærkeligere er dog den Omstændighed, at der

og i fordums Tider var et Landskab ved den

persiske Havbugt, kaldet Palæstina med Oerne

rus o%Aradosy som havde phoeniciskeTemp-

ler og Indretninger og hvis Indbyggere paa-

stode at være de vestlige Phoeniciers Stamfæ-
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dre. [45] Enten man nu saaledes antager, at

Phoenicierne ere forst udvandrede mod Vesten

fra den persiske Havbugt, eller (som andre

paastaae med Herodot) fra det rode Hav, [46]

saa bliver disse Egnes Indvaaneres Ankomst

der til fra Persien eller Indien, ikke saa saare

vanskelig at begribe, da Passatvindene og an-

dre Omstændigheder saa meget lette Soefarten

fra og til det sidstmeldte Land. Dersom Asia-

ternes Handel, efter Nogles Formodning , har

ledet dem til Æthiopiens og Ægyptens Under-

tvingelse og Besættelse, bliver det hojst rime-

ligt, at den phoeniciske Handelsstats Oprindelse,

er skeet paa en lignende Maade. Antage vi

end ikke disse sandsynlige Formodninger , saa

linde vi dog, at Phoenicierne i deres blom-

strende Periode dreve en vidtloftig Handel paa

Indien og Persien med egne Skibe (over en

eller begge af de ommeldte Havbugter) og at

dette Handelsamqvem sees at have fundet Sted

i vor bekjendte Histories ældste Tidsalder. [47]

At deres Handelsmænd vare særdeles dannede,

videbegjærlige og sindrige Folk, er os tilfulde

bekjendt af den græske Historie. Hvad de

lærte fra sig i Grækenland, kunde de da selv

have lært i Chaldæa, Persien og Indien. I det

mindste ojne vi den storste Overenstemmelse

Mellem de phoenicisk-græske og de persisk-in-

diske Religions- og Mythe-Systemer , og maae
derfor slutte os til dens Aarsager paa en eller
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begge af de anforte Maader
, nemlig enten af

Phoeniciernes herskende „Stammes Herkomst

fra hine asiatiske Lande, eller og deres lang-

varige uafbrudte Samqvem med disse.

§. 64- Som jeg for har anmærket , ere

Phoniciens Sprog og Litteratur forlængst næ-

sten ganske forsvundne, og vi kunne altsaa ikke

vente at oplyses fuldkommen om deres kosmo-

goniske System
5
dog gives der adskillige Frag-

menter deraf adspredte hist og her i senere

Grækers og Romeres Skrifter, uden at man

deraf kan danne noget sammenhængende Helt.

Kun er det vist, at deres religiose Digtere

forestille Verdens Tilblivelse ved allegoriske

Billeder, som ligne de orphiske og eddiske.—
De antage Urvæsenet Baalj kaldet afGrækerne

Chronos eller Uranos, som det ætheriske Ild4-

princip, Himlens Aand, dyrket under forskj el-

lige Navne (§. 4). [48] Æther og Taage ud-

fyldte Verdensrummet (§. 5). Deraf avledes

et hermapliroditisk Væsen TJlomus 'eller Pro-

togonos (Ymer). — Ogsaa omtale disse forskjel-

lige Myther et af TJlomus fremkommende Ver-

densæg, som deltes af Chusoros til Himmel og

— Jord (§. 53) — en fugtig Grundævne somVer-

dens Stof, kaldet Mot (/jwt), [49] der synes at

svare til det danske Mudder (jfr. §. 5 — 14)?

en kosmogonisk Treenighed Lys, Ild, Flam-

me, ved hvis Fremkomst, i de lysende Him-

mellegemer, Skabningen fuldendtes (jfr. §• S
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Dyrenes forste Tilblivelse i Jorden

og Oplivelse ved Verdens fuldkomne Organi-

sation (ligesom Dvergenes af Ymers Kjod §. 15)

og saa videre. lovrigt paatvivler jeg ikke, at

det væsentligste af Phoniciernes Theogonie og

iTheologie, skilt ved Orientens noget for brb-

gede allegoriske Flitterstads, og de særegne

Forbindelser med Folkets egen mytbiske Hi-

storie, jo gjenfindes i Grækernes forskjellige

for omhandlede pbilosophiske Hoved-Syste-

mer. [50] At Phoniciernes Sofart, Handels-

reiser og Kolonisering ellers have havt stor

Indflydelse paa Europas Kultur og Kolonise-

ring, er aldeles afgjort, og det er ikke usand-

synligt, at nogle af deres Religionsmeninger og

Skikke ere blevne antagne af Cellerne, og at-

ter fra dem ere blevne udbredte til de nordi-

ske Folk, som maaske ogsaa stode i umiddel-

bart Handelssamqvem med hint Oldtidens

merkantilske Hovedfolk. [51]

§. 65. Fra Phoniciernes Naboer, Hebræ-
erne , ere saavel den mosaiske Tro som vor

Religion og guddommelige Aabenbaring, ud-
sprungne. Saa lidet vi end , uden nojere Ef-

tertanke, ville være tilbojelige til at forestille

os det, saa er dog Overgangen fra Hebræernes

Tro,
x

til deres hedenske Naboers
, og overho-

ved de mest oplyste hedenske Folks Meninger

om Guddommen, saare kort. Alle forestille

de sig den hojeste Gud som et evigt, almæg-

>



tigt og alvirkende ætherisk Ildprincip, [52]

thronende i den Jiojeste Himmel som Alfader

og Universets Skaber. Hoved-Forskjellen be-

staaer især deri, at Hebræerne tilbade Gud i

Aand og Sandhed, samt troede at han ene be-

styrede Verden og Menneskenes Skjæbne,

hvorfor de og dyrkede ham allene, og ansaae

Himlens Herskarer (Elohim, Cherubipi , Se-

raphim) blot som hans Tjenere, hvorimod
mange af Hedningerne mente, at den hojeste

Gud aldeles ikke bekymrede sig om Verdens

Styrelse, eller Menneskenes Skjæbne, men
overlod Regjeringen til en uhyre Hær af Ele-

mentår-Guddomme , hvis Dyrkelse var langt

fornodnere end Guds egen o. s. v. De fleste

tilbade enten Stene og Træer, eller og Bille-

der eller Symboler, hvorved, eller hvori de

troede den tilbedte guddommelige Aand op-

holdt sig o. s. v. Alle Hedninger var dog

langtfra ikke saa taabelige. Persernes ældgamle

Religionsbog Zendavesta og Indernes Veda'er

nærme sig meget i Religions-Begrebernes og

Gudsdyrkelsens Reenhed til vort gamle Testa-

mente
, og desuden er det meget sandsynligt,

at det samme maatte kunne siges med Grund
om Ægypternes, Phoniciernes , Grækernes og

fl. ældgamle Mysterier.

Disse Folkeslags Præster fandt derimod

sin Regning ved at indbilde Almuen allehaande

* Fabler, dog mest indhyllede i et gaadeagtigt

\
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allegoriskt Slor , for bestandig at vedligeholde

og foroge deres egen Indflydelse og Indtægter.

Hvorledes deres hemmelige Troesmeninger dog

i Grunden stemte overeens med Hebræernes,

er viist af Forskjellige med Hensyn til visse Sek-

ter, men overhoved paa en ret fortrefFelig

Maade af Folier. [53]

§. 66» Aarsagerne til denne Lighed ville

nogle nyere Lærde forklare af Hebræernes

lange Opbold i Ægypten, hvor Moses blev

kongelig opdraget, og oplært i Præsternes

hemmelige Visdom; [54] Andre af deres lang-

varige Fangenskab i Babylon og det medisk-

persiske Rige. [55] Fleerheden har dog ment,

at den egentlig var at tilskrive Guds Ords pri-

mitive Aabenbaring fol* Menneskeslægten, hvor-

af de vigtigste Levninger vedligeholdtes blandt

de mest oplyste og cultiverede Nationers Vise,

endskjont despotiske Regenter og herskesyge

Præster forfalskede den sande Gudsdyrkelse

ved nyePaafund, som Elementar-Aanders og

andre underordnede Guddommes, samt læn-

gere hen i Tiden Idolers pg Symbolers Tilbe-

delse m. v. Det ere især Tilhængerne af den.

sidstanfor te Mening, som vise de ældste heden-

ske Religionsboger en udmærket Agtelse \ blandt

dem ansaae Holwell Veda'erne^ Hyde Zen-
davesta og Sad- der, Goranson og Schimmel-

rnann Eddaerne , som virkelig hellige Skrif-

ter, der ligesaavel som Bibelen, indeholdt den
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umiddelbar af det hojeste Væsen for Menne-
skeslægten.

§. 67. Det er aldeles unodvendigt, at

vi her skulde indlade os paa at ville afgjore

denne Strid , hvorimod det egentlig vedkom-
mer os at kaste et Blik til den bibelske Kos-
mogonie.

Moses Forklåring (i Genesis 1ste Kap.)

,

lyder i det væsentlige saaledes: "I Begyndel-

sen skabte Gud Himmelen og Jorden, og Jor-

den var ode og tom, og der var morkt oven-

over Afgrunden, og Guds Aand svævede over

Vandene. Og Gud sagde : Vorde Lys ! og der

blev Lys. Gud saae at Lyset var godt, og

han gjorde Skilsmisse mellem Lys og Morke.

Gud kaldte Lyset Dag, og Morkel kaldte han

Nat; og der blev Aften og der blev Mor-
gen [56] den forste Dag. Og Gud sagde:

Vorde en udstrakt Befæstning midt i Vandene,

og den skal skille mellem Vand og Vand. Og
Gud gjorde den udstrakte Befæstning og Skils-

mis mellem Vandet, som var nedentil i den

udstrakte Befæstning, og imellem Vandet som
var oventil i den udstrakte Befæstning $ og det

skede saa. Og Gud kaldte den udstrakte Be-

fæstning Himmel , og der blev Aften og der

blev Morgen anden Dag. Og Gud sagde:

Vandene under Himmelen forsamle sig|til et

Sted, og det torre sees! og det skede saa. Og



Gud kaldte det torre Jord, og Vandenes For-

samling kaldte han Hav. Og Gud saae at det

var godt. Og Gud sagde : Jorden udgive Græs,

Urter som udgive Sæd, Træer som bære Frugt

efter sit Slags
, og have sin Sæd i sig paa Jor-

den
5
og det skede saa. Og der blev Aften og

der blev Morgen tredie Dag. Og Gud sagde:

Vorde Lys paa Himlens udstrakte Befæstning

til at lyse over Jorden at gjore Skilsmis imel-

lem Dag og Nat, og de skal være til Tegn og

til bestemte Tider, og til Dage og Aar. [57]

Og de skal være til Lys i Himmelens udstrakte

Befæstning; og det skede saa. Og Gud gjorde

de to store Lys. Det store Lys til at regjere

Dagen
,

og det lille Lys til at regjere Natten

og Stjernerne. Og Gud satte dem i Himme-
lens udstrakte Befæstning til at lyse over Jor-

den o. s. v." Dernæst beskriver den hellige

Skribent, hvorledes Gud den femte Dag skabte

alle Vanddyr og Fugle, men den 6te Dag alle

Landdyr
, og tilsidst Mennesket.

§. 68. I dette hellige Sagn berettes Ver-

dens Skabelse uden fremmede Figurer og med
ædel Simpelhed. Derimod er den nordiske

og de fleste andre hedenske Kosmogonier ind-

klædte i en Mængde poetiske og ænigmatiske

Myther. I Hovedsagen nærmer vor Fortæl-

ling, vedbdrlig forklaret, sig dog til Bibelens

Udsagn. Saaledes maa vi lægge Mærke til, at

Edda ommelder Surtur som et ætherish Ild-
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princip, og at Bibelen, naar den fremstiller

Gud under et sandseligt Billede, beskriver ham
som en flammende Himmel-Ild eller det kla-

reste Lys (§. 4, 21). [56] Hvad der i Bibe-

len nævnes GudsAand som svævede over Van-
dene og Afgrundens Morise (§. 35) kaldes i

Edda den udgaaende Kraft fra ham som ud-

sendteHeden og boer i det kojeste Lys (§. 5, 21)«

I ovrigt maa jeg anmærke, at, man ved de

Tidsrum Bibelen her kalder Dage , ikke maa .

tænke sig dem som vi betegne med dette Navn.

For Gud er en Dag som Tusinde Aar for os
r * • *

(Ps. 90? 4). [59] Moses siger her tydelig , at

vor Jord er Tid efter anden bleven dannet af

Vind efter Almagtens Bud. Det samme læ-

rer St. Peter os i sin 2deu Epistels 3<lie Kap. 5te

Vers : "De vil ikke vide dette, at Himlene vare

fordum og Jorden var bestaaende af Vand og

ved Vand formedelst Guds Ord," Naar Mo-
ses taler om Solens ogMaanens Dannelse, sy-

nes han alene at mene derved Begyndelsen af

deres virksomme gavnlige Indflydelse paa vor

Jord og dens Beboere ,
nemlig ved at lyse for

dem, og ved at bestemme rigtig Udregning af

Tiden. Overhoved synes de ældste Beretnin-

ger at tilkjendegive en Forandring af Jordens

Bane omkring Solen, hvorved hin har nærmet

sig denne 5 eller ved Jordens Dunstkreds, hvor-

ved de ovrige Himmellegemer forstkunde kom-

me tilsyne for Menneskene efter deres regel-
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ninger om Jordens successive Dannelse afVand,

stemme, som forhen er vist, overens med de

cddiske Mylber og de nyeste Naturforskeres

Anskuelser, gjore de det og i den Post: at

forst bleve Planterne skabte, dernæst Dyrene,

og Mennesket allersidst.

§. 69« Jeg kan ikke nægte mig den For-

nojelse at* tilfoje en hojst interessant Bemærk-
ning, vedkommende den bibelske Kosmologie,

som jeg skylder en af vore ypperste Natur-

forskere: £60]

Man kan nemlig efter physiske Regler an-

tage en boj Sandsynlighed for disse Moses Ud-
sagn om Jordens Tilstand for og efter Synd-

floden (Genes. II, 5, 6, 9, IX, 13): "Gud
"gjorde allehaande Træer og Urter, da de endnu

ikke vare oprundne, thi Gud Herren havde

ikke endnu ladet regne paa Jorden, og der var

intet Menneske, som dyrkede Jorden. Og der

opgik en Damp af Jorden og vandede al Jor-

dens Overdeel." Det var forst efter Synd-

floden, at Athmosphæren blev saa tynd, at Regn-

buen kunde sees, og den var derfor et saa for-

bausende Syn for de da levende Mennesker.

Denne Beskaffenhed ved Jordens nye Dunst-

kreds blev da en Borgen for at der (efter Bi-

belens Udtryk) "ikke mere skulde være Vand
tJ l en Flod at fordærve (eller odelægge) alt

Kjod."
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Blot denne Beretning forklarer paa en til-

fredsstillende Maade de ellers ubegribelige

Phonomener : at man i de nordligste Lande
(f. Ex. Siberien) finder talrige Forsteninger af

Væxter og Dyr, som nu kun trives og leve,

og kun kunne saaledes existere, i de hede tro-

piske Egne. Saaledes har man fundet hele

Palmetræer og hele Beenrader afElephanter i

Tydskland 5 Krokodiler og Skildpadder i Ne-
derlandene ; hele vidtloftige Lag af Blade af

amerikanske Træer i Island o. s. v. , for ej at

tale om andre, os endnu ubekjendte, tildels

uhyre Skabninger. Naar Jordens Dunstkreds

for den senere pludselige Oversvommelse, var

saa vandagtig og saa tyk, som Moses beskriver

den., var den , efter physiske Regler , skikket

til at frembringe den yppigste Grode overalt

paa Jordens Overflade, da Solens Hede maatte

virke langt stærkere gjennem en slig jevn Sam-
ling afDampe; derimod har vistnok hin vand-

agtige Atmosphære indeholdt i sig Spiren til

den uhyre Flod, som pludselig omgav Jorden

paa nye, men er igjen , ved Almagtens Vink,

paa. en Maade vi nu ikke kunne fuldkommen

forestille os, dels ganske forsvunden, dels op-

lost og fortyndet til den Dunstkreds, som nu

omgiver vor Klode
, og ej lader befrygte dens

almindelige Forstyrrelse ved Vand. [61]

Jeg behover ikke at pege videre til den

hojst besynderlige Overensstemmelse, der har
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Sted mellem Moses Beretninger om Syndflo-

den
, og Geologernes ovenanforte Bemærknin-

ger deronir Kun Bibelen kan give os Under-

retning om dens Aarsager, som vore Grandsk-

ninger, ej kunne tilvejebringe. Naturforskerne

vise os tydelig , at en slig Begivenhed virkelig

har fundet Sted paa en af Naturen uforklarlig

Maade. "Da Gud" (som den hellige konge-

lige Digter udtrykker sig, Ps. 104) "skjulte Jor-

den med Afgrunden, som med et Klæde; Van-

dene stode over Bjergene , men de flyede for

hans Trudsel, de loer liasteligen bort for hans

Tordens Rost." I vor Edda omtales og denne

almindelige Flod, som den hvori alle. Rimthu-

serne druknede, og hvori kun Bergemier (den

Gamle fra Bjerget) reddedes fra Undergang,

En noiagtig Sammenligning mellem Jordens

fleste Folkeslags hertil horende Sagn, anseer

jeg at være overflodig i dette Skrift, da de

forhen ere blevne samlede i forskjellige andre.

See her foran S. 55.

§. 70. Fra Palæstina og Hebræerne er

Overgangen til Assyrien og Babylorden, eller

de (i udstrakt Forstand) saakaldte Chaldæer,
saare naturlig, dels med Hensyn til Beliggen-

heden, og dels især til det ældgamle Sagn: at

Abraham gik ud fra Ur i Chaldæa og gjcnnem

Mesopotamien til CJanaan, hvor han blev hint

talrige og mærkværdige Folks Stamfader.;

Babylon er den forste store og kultiverede

*• • (7)
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Stat, som saavel den hellige Skrift, som den

hele vestlige Historie kjender. Moses Beret-

ning om dens forste Forstyrring ved Jehovali,

og Menneskenes Adspredelse derfra til alle

Jordens Dele, vidner om Tilværelsen af et

Rige i en Tidsalder, hvorom vi nu ikke have

nogen egentlige his toriske Efterretninger. Dog
opstod det senere paa ny som en hlomstrendc

Stat, hvisJorder, i Forhold til deres naturlige

ikke særdeles fordelagtige Beskaffenhed, maa-

ske vare de bedst dyrkede paa hele Kloden.

Landets forste Indbyggere synes efter den mo-
saiske Tradition at være indvandrede fra In-

dien, [62] og mange Omstændigheder, som

det vilde være for vidtloftigt at udvikle her,

bekræfte denne Fortolkning.

Kimeligvis maatte denne Folkets og Kul-

turens Vandring , i det mindste tildels , være

sket landveis gjennem de medisk-persiske Lan-

de , men Munter har og vist stor Sandsynlig-

hed for, at dets forste Mythcr sigte til S6fart

og Handel, hvorved Kultur og Videnskaber

indkom soværts fra de forstnævnte ostligere

Landes Kyster. [63] Begge Sætningers Rime-

lighed er bleven paa det fuldkomneste udviklet

og bekræftet ved Heeren, i det han har godt-

gjort den stadige og vigtige Handel, som Baby-

lonier eller Chaldæer dreve baade so- og land-

vejs med Indien. Allerede i den mythiske

Tidsalder sammensmeltedes Assyrien og Me-
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dien til et Rige med Babylon, men Medien rev

sig snart Ips derfra, hvorimod Chaldæerne, et

raat Folk fra de tauriske og kaukasiske Bjerge,

bemægtigede sig langt senere i Tiden — om-
trentAar 630 for Christus — Assyrien ogBaby-

lonien m. m., og grundfæstede der et mægtigt

Rige, hvis Beherskere , efter langvarige Krige,

undertvang og forstyrrede efterhaanden He-
bræernes tvende Riger, samt bortforte deres

fleste Indbyggere til de assyrisk- babyloniske

Stater. Da den medisk-persiske Cyrus nogen

Tid efter erobrede disse, tillod han vel Joderne

at vende tilbage, men delte var ikke Tilfældet

med de 10 Israels Stammer, uden at man nu

Veed med nogen Vished hvor de egentlig cre

blevne af. Man har saaledes' adskillige histo-

riske Beviser for mangfoldigt Samqvem mel-

lem Chaldæer og Hebræer paa den ene, samt

Meder , Perser og Inder paa den anden Side,

hvorved Religionernes Sammenhæng og Over-

ensstemmelse blive tillige temmelig forklarlige,

§. 71« Betragte vi Chaldæernes Religion

overhoved, saa ansees den af de vestlige Hi-

storieskrivere for den ældste blandt desaakaldte

Sabæiske. Her finde vi og denoverste, viglig-

ste og ældste Guddom alskildret som et æthe-

*iskt eller intellectuelt Lys- og Ild - Princip

over Himlens hojeste Spidse eller dens hele

Circumferenz — de græske Forfatteres og Mai-
inonides*s Bal-Uranos, Himlens Aaud, Ver-

(7*1 ,-
•
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dens Sjæl, tf/aco, r/xøa vovvov. Alle Væsener vare

emanerte deraf , som Straaler fra Solen. [64]

Syncellus har (fra Berosus) meddeelt os fol-

gende kosmogonisk - allegoriske Fortælling,

som Bastholm især ypperlig forklarer: Der

var en Tid , da Alt var Morke og Vand 5 i

dette vare der dog mange Uhyrer, som Jæt-

ter med to Hoveder, Centanrer o. s. v.

—

Foruden disse vare der forunderlige Slanger

og andre Vanskabninger, hvis Billeder ere hen-

salte i Bels Tempel. O ver alle disse regjerede

en Qvinde ved Navn Omorca (eller Omo-
roca, Hamoroca) hvilket betyder Havet.

Da disse Ting saaledes vare dannede, kom Bel

(eller Bal) Chaldæernes hojeste Gud, og

delte Qvinden i tvende Dele. Af den ene

Halvdel dannede han Jorden, af den anden

Halvdel Himlen, og dræbte de Dyr som vare

i hende. . Da det hele var Hap og Dyrene

vare fod te i det , afskar Guden Bel sit Ho-

ved ; det flydende Legeme blandede de andre

Guder, med Jorden, og dannede Mennesker

deraf, hvorfor de og ere fornuftigere og del-

agtige i den guddommelige Forstand.

Et andet Brudstykke af Berosus over

samme Gjenstand, hvilket Bastholm medrette

anseer for at være af en anden Forfatter
,

ly-

der oprindelig saaledes: "Bel, hvem man

oversætter ved Zeus eller Jupiter, delte Mor-
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ket i to Dele , adskilte Himlen og Jorden fra

hinanden, og ordnede Verden 5 men de Dyr,

som ikke kunde taale Lysets Kraft, bleve ode-

lagte. Da Bel saae at Landet var ode og dog

frugtbart, befalede han en af Guderne at af-

skjære sit Hoved og blande Jorden med det

deraf flydende Blod
,

og at danne Mennesker

og Dyr, som kunde taale Luften. Og Bel selv

gjorde Stjernerne og Solen og de fem Plane-

§. 72. Bastholm anseer de tvende sidst-

anforte Fragmenter af Berosus for særdeles

gamle, og jeg er fuldkommen af samme Me-
ning. Det er tydeligt, at Omorca svarer gan-

ske, i Herkomst og Beskaffenhed, til Eddas her-

niaphroditiske Ymer (maaske endog i Navnet).

De Uhyrer, hvorover Omorca regjerede, stem-

me ikke mindre med de nordiske Sagns van-

skabte Rimthurser og Jætter, der alle vare

Ymers Afkom (jfr. §. 7, 8).

Begge vare de Havet , eller den Vand-
samling, hvoraf vor Jord forst bestod , saavel

efter disse Myther, som de nyere Naturfor-

skeres Erfaringer og geologiske Systemer.

Ghaldæernes Guddom delte Omorca, ligesom

Asernes Gud Ymer, i to Dele, hvoraf de skabte,

himlen og! Jorden. Ved samme Lejlighed

døbtes saavel Omorcas Uhyrer som Ymers
Rimthurser. I begge geogoniske Myther her-
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sker en saa forbausende Overensstemmelse, at

man kan fristes til at gjb're Chaldæernes Bel

til Eddas Vile (som i vor egentlige Mythologie

forsvinder ganske efter Skabelsens Fuldbrin-

gelse). Fabelen om Bels Blod, bvorved Men-
neskene fik Forsland, er vel mere afvigende

Ira vore, men dens Grundæmne gjenfindes

maaske dels i Mytherne om Ymers Blod, som
Vandet, Jordens og alle levende Væseners

Grundprincip, dels til de om Qvasers Blod og

. Mimers afskaarne Hoved* Ogsaa -fortæller

Vt
alas Spaadom, at Lodur, uden Tvivl Ildens

Guddom hos Nordboerne, ligesom Bel hos

Chaldæerne, gav Menneskene Blodet, hvilket

de Gamle ansaae for Livets Kilde,, men Hove-

det for Forstandens. Sæde. End en tredie Art

af chaldæisk Kosmo- og Theogonie findes hos

DamasciitSy men den bestaaer blot af Natur-

principernes allegoriske Genealogie, omtrent

som Eddas Ymer , Bolthorn
, Bure, Bor o.

s. v. Overhoved er i dem alle Ilden det vir-

kende, Vandet det lidende kosmogoniske Na-

turprincip [65] — og Lactantius bevidner ud-

trykkelig, at Chaldæerne ligesom Perserne an-

saae Ild og Vand for alle Tings Oprindelses-

Aarsager.

§. 73. Fra Chaldæa vende vi os mod Vest

til Arabernes uden Tvivl mest semitiske Stam-

mer. Plimus ommelder Arabernes Mager

(30 B. 1 K.) Ogsaa hos dem var Sabæismen
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herskende. De vare og fordum, efter Kora- •

lien, Tilbedere af Himmelens Hær ligesom

Chaldæerne.. Disses Meninger om Verdens

Ophav ere udviklede i næstforegaaende §. , og

man maa formode, at Arabernes, som nu ere

tabte, have i det væsentlige været overens-

stemmende med dem, eller ogsaa med Hebræ-

ernes. Dette sidste bliver end rimeligere,

naar man antager med adskillige kyndige Lærde

at Jobs Bog er 'af arabisk Oprindelse. Et

mærkværdigt ældgammelt Sidestykke tit dette

Skrift findes blandt Inderne. [66] Af det

gamle Testament kan man udlede , at de æld-

ste Arabers Troesbegreber have været tem-

*meligrene. Siden forvirredes de
,
og Theis-

men udartede til Steen- og Afguds - Dyrkelse.

Hvad det sydlige eller lykkelige Arabien anr

gaaer , har det i en fjern Oldtid været et ved

Natur
,

Rigdomme , Kultur og Kunst saare

blomstrende Land, et Sidestykke til Bactra,

Medien, Indien, Æthiopien og Ægypten. Hee-
ren har bragt det til stor Sandsynlighed, at In-

derne have anlagt Kolonier i Yemen eller Je-

men ,. og derfra efterhaanden grundet de væl-

• dige Stater Meroe, Theben og Memphis. Vist

er det, at der findes en stor Mængde Sanskrit-

Ord i det Arabiske. Sprogbygningen har vel

i det hele forandret sig saare meget , men af

et Folks nuværende Sprog, kan man ingen-

lunde, med fuldkommen Sikkerhed, slutte sig
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me undertvinger Folk af forskjellig Herkomst,

er det næsten en Selvfolge, at Sprogene blan-

des og forvandles. [67] Endvidere er det vist,

at man finder flere af de ældste indiske Guders
Navne i hpj Anseelse i Arabien 5 at da Mulia-
med indviede Landets fornemste Tempel Kaa-.

bah til sin nye Gudsdyrkelse, blcve de der

forhen tilbedte Idoler solgte til Inderne for

Guld og Ædelstene; samt endelig, at et af

den indiske Handels Hovedsæder har fra Arilds-

tid af været i Jemen, lige indtil det merkan-

tilske Hovedsystems Forandring, efter at Eu-
ropæerne udfandt Sejladsen omkringAfrica. [68]

§. 74. Fra det lykkelige Arabien er Over-

gangen tilÆthiopien over Strædet Bab el man-
del saare let og kort. Ætbiopernes Herkomst

fra Indien er bevidnet af de ældste og beste

vestlige Historikere, som og i denne Post skulle

stemme overens med de indiske. Vi maa da

indsee heraf aliene, omendskjondt vi ikke

havde andre Formodningsgrunde derfor, at

Arabien er et vigtigt Led i den Kjede, som

forbinder hine Landes Folkeslag. De nyere

Forfattere have sogl at oplyse denne Forbin-

delse, især Heeren, til hvis vid tloftige Under-

sogelser i hans paaberaabte Værk, jeg her maa

henvise. Kun vil jeg anmærke, at det blot er

Ætbiopernes
,

ligesaavel som Ægypternes (ri-

meligen japhctiske) Herskere og Vise, om
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hvilke man kan antage delte med historisk

Vished eller Sandsynlighed. lovrigt vide vi

at Æthiopernes Tro og Kultus vare mest sa-

bæiske, og i det væsentligste ellers overensstem-

mende med de hojere ægyptiske, endskjont

maaske tydeligere og mindre indviklede end

de, I Henseende til deres Kosmogonie be-

retter Pliilostrat om Præsterne i Meroe, at de

stræbte i alt at efterligne Inderne , samt be-

kjendte sig ganske til deres Lære omGud, som

Naturens og Universets Skaber. Ligeledes

fortæller Strabo, atÆthioperne ærede en udo-

delig Gud, som var alle
r
IYngs Oprindelse og

Aarsag (jfr. §.4? S)« De præglige æthiopiske

Monumenters Ruiner i Meroe
,
og de æthiopi-

ske eller abyssinske Skrifttegn, vidne endnu

om den ældgamle Forbindelse mellem Inder-

nes og Æthiopernes Cultur og Videnskaber. [69]

Paa den anden Side udlede de vestlige ældste

Historikere den ægyptiske Kulturs , Kunsters

og Videnskabers Oprindelse fra Æthiopien,

navnlig Meroe, men fra Ægypten udbredtes

de igjen til Grækenland, samt derfra til Italien

og hele Europa. [70]

§. 75* Saaledes have vi opdaget den

Kjede, som forbinder Inder og Ægypter;

disse tvende Verdens ældste bekjendte Folk,

hvis Monumenter, Statsforfatning, Religion,

Gudsdyrkelse og Sæder have en saa paafal-

dende, i mange Dele aldeles nojagtig Overens-
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hellige Skrifter aldeles forsvundne, og Noglen
lil deres Hieroglypher tabt; hvorimod vi have
en Mængde nyere græske og romerske Efter-

retningerom deres Myther og Religions-Skikke,

som igjen have draget efter sig et endnu storre

Antal af de forskjelligste ældre og nyere For-
klaringer, aver hvilke dog et nyt, skjonl langt-

fra ikke tilstrækkeligt Lys, er udbredt i de se-

nere Tider, ved lærde Europæeres Underso-
gelser, over Landets egne i Billedsproget ta-

lende Monumenter fra det fjerneste Hedenold*

De historiske Resultater af disse ere fremstil-

lede af Heeren. Ved at betragte dem, ville vi

ikke forbauses over at finde Ægypternes kos-
mogoniske Lære i det væsentlige overensstem-

mende med den indiske , hebraiske
, sabæiske,

nordiske o. s. v* Ogsaa Ægypterne antoge et

evigt ætherish Lys- eller IId-Princip, kaldet

Phtas,. det avlende Naturprincip, [7i] som
fremkaldte Verden af det morke Chaos, ved
at virke paa det lidende {Athor) nemlig Ma-
terien* Den hele Lære om ham er fortræffelig

fremsat af Jablonshy x som erkjendte, at den
stemmer ganske overens med Asiaternes os
Stoikernes Systemer. Den gjor det ikke mindre
med det nordiske, da Phthas svarer fuldkom-

men til detsSurtur eller ældste Alfader
; begge

havde og den Skjæbne, at deres Dyrkelse glem-
tes efterhaanden og kom ganske af Brug.
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Denne Overensstemmelse vises nærmere i Jet

Folgende. Bastholm harbaade smukt og rigtigt

afhandlet den ægyptiske Kosmogonie efter Di-
odor ogPlutarch. I Verdens Begyndelse vare
Himmel og Jord 'et, men begges Natur var
sammenblandet og indhyllet i Dunster og
Morke. Efterhaanden kom den , ved Guds
Aands Virkning, frem af et Æg, og fik

sin nærværende Skikkelse. De ildagtige lette

Dele stege i Hojden, hvorved Sol og Stjerner
fik deres hvirvlende Bevægelse; de tungere
dyndagtige forenedes derimod med de vaade,
og sank til Bunds, hvor de bleve- til en fast

Klump. Ved Ildens og Rimfrostens (eller

kolde Nattedunsters)* gjensidige Virkninger paa
kinanden, hleve alle levende Skabninger til af-

Jorden. Tilsidst blev denne, ved Solens store

Hede og ved idelige Storme , saa fortorret, at

den ikke kunde' frembringe noget af de storre
Dyr, men ethvert levende Væsen maatte fo.des

af fælles Sammenblanding. [72j i Andre (som
det lader tilr i Grunden forskjellige) mere pin-
losophiske, dog tillige- allegorisk-poetrske Be-
retiiinger og Brudstykker T har Gorres samlet
efter de ægyptisk-græske Forfattere, mest den
saakaldte Hermes Trismegisttis. Alle antage
de V%ndet

, ligesom Plutarch ogsaa* lærer osT
uden noget Billedsprog, som Verdens Urund-
princip

,
befrugtet af den ætherishe Ildaand,

°S Jordens Frembringelse af denne Aarsag. £



Digtningerne forekomme og ,
ligesom i Edda,

Naturvæsenerne personificerede i forskjellige

successive Generationer. Mærkeligt er det, at

ctstegs Rimfrost (hvilken man ikke skulde vente

at finde i Ægypternes Myther) synes at svare

til Rimfrosten i den nordiske Kosmogonie. [73]

Baade hos Ægypter og Chaldæer var Lotos-

Planten for
,
ligesom den er det hos Inder og

Chineser endnu , et helligt Symbol
, og Solen,

eller og Æthercns skabende Guddom, fore-

stilles gjerne som siddende i den, foratbetegne

'Jordens Fremkomst af Vandet ved Himmel-
Ildens Kraft, da hin Vandplante, hvis Blom-

ster, Blade og Frugter ere runde, aabner sine

Blade fra, Solens Opgang efterhaanden lige til

Middag, hvorimod den til Midnat atter skju-

ler sig i Vandet. Ogsaa var Mythen om Ver-

dens-Ægget kjendt i mange Former afÆgyp-
terne.

§. 76. I det vi vende os mod Vesten fra

Ægypten, træffe vi den mærkværdige Kolonie

Ammonium, stiftet af Æthioper fraMeroe,

maaske og tillige af Ægypter. Regjeringen

var, ligesom i Meroe , ganske hierarkisk
,
dog

med en titulær Konge i Spidsen. Religions-

væsenet maa vel have lignet det i Modersta-

lerne , men for Resten mangle vi næsten al

Underretning derom. Mod Nordvest derfra

stode vi paa Cyrene, en græsk Kolonie i Ly-

bien af boj Ælde, som endda gav en phi-
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osophisk Sekt, til en Tid temmelig udbredt i

Moderlandet , sin Tilværelse. [74] Længere

mod Vesten herskede de beromte Nybyggere

Karthagiuenserne. Dette store Folk, som en-

gang var nær ved at omstyrte en af Klodens

mægtigste og stærkeste Stater i aaben Fejde,

var udvandret sovejs fra det lille Phonicien.

Dette lærer Historien os med uimodsigelige

Grunde; ellers vilde en saadan Mening neppe

tilstedes af vore Dages kritiske Tvivlere, der

finde det utroligt, at Nybyggere kunde have

draget fra det storeindien, ad en langt kortere

Vej , med de bestemteste og fojeligste Passat-

vindes Hjelp ,
og med det herlige Jemen til

Hvile- og Forfrisknings-Sted , til Æthiopiens

Kyster, og siden stiftet Kolonier i Meroe og

Ægypten. [75] Som sagt, kan man nu ikke

nægte, at en Munter har Ret i at beskrive Kar-

thaginensernes Religion som phonicisk, uag-

tet den store Kolonies lange Afstand fra det

mindre Moderland.

§. 77. Jeg kan da henvise til vor Miin-

tarsbekjendte Skrift over denne Gjenstand, [76]

om den karthagisk -phoniciske Overgud Baal
eller Moloch (Grækernes Kronos) et ætherisk

lidprincip, den almægtige, Himlens Aand o.

s. v., og som Naturens avlende Princip, altsaa

Verdens Skaber eller Frembringer, At dette

stemmer tro overens med den eddiske og flere

slige Ligheder, komme vi siden til at vise.
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Karthagernes Kosmogonie anseer Munter for

at have stemmet overens med den plioniciske«

At deres mythiske Kosmographie m. m. ligele-

des har i Hovedsagen lignet den nordiske, græ-

ske og persiske, bliver sandsynligt af samme
Skrift.

§. 78. Over Libyen
,
Ægypten og Chal-

dæa gaae vi tilbage, og indtræde nu i det me-
dish-persislce Rige.. Vi ville ikke paadrage

os Beskyldning for ufornoden Vidtløftighed

,

ved Undersøgelser af Osterlændingernes my-
thiske Beretninger om et sabæisk Urrige , der

overgaaer al Historie, stiftet af den saakaldte

Mafia-bad (see §. 70, Anm. 62) ,[77] og som
skal have indbefattet baade de medist-persiske

og de assyrisk-babyjoniske Lande. Det synes

dog, som om Vesterlændingernes chaldæiske

Zoroaster maatte hore til en slig Periode. Paa

den anden Side er det hojst sandsynligt', at

der har været en anden hactrisk Zoroaster,

hvis Lære den tredie eller mediske, enten re-

formerede eller og indførte i det mediske eller

medisk-persiske Rige, og hvis Lærdomme endnu

ere bevarede os i de derpåa grundede hellige

BogerZend-dpesta, Bun-defiesch og Sad-der.

Det er historisk vist, at de Perser, der stiftede

det persisk-mediske Mønarchie under Cyrus ,

vare, ligesom Chaldæerne, der bemægtigede

sig det assyriske, et raat Bjergfolk, og det er

meget sandsynligt, at de, ved det mediske Ri-
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ges Undertvingelse, have antaget dets Religion,

som vel var omdannet til en for Landet ganske

national, men dog rimeligen oprundet i Osten

i det indiske Bactra , eller andre næi*Jiggende

Riger , de ældste og dengang mest kultiverede

paa vor hele Klode.. Disse Undersogelser til-

sidesatte, ville vi, forsaavidt vort nærværende

Æmne vedkommer
,

betragte hine Oldperser-

nes Religionshogcr , som nu vel ere næsten

ganske forsvundne !fra Persien selv, der har

antaget den muhamedanske Tro, men ere blevne

bevarede forosi Indien ved de Perser, som ved

Rigets (Erobring undgik der de fanatiske Ara-

bers Forfølgelser. Disse Religions - Skrifters

Bekjendtgjorelse i Europa, [78} og den fuldkom-

ne Bevisforelse for deres, samide ældste indiske

Monumenters Ægthed ,. er en af det 18de Aar-

hundredes storste literære Fortjenester, og til-

lige et vigtigt Skridt til at oplyse vor nordiske

Edda-Lære og bekræfte dens Authentie..

§. 79« Vi finde en sjelden Overensstemmel-

se mellem Persernes og Skandinavernes Kos-
mogonie og Kosmographie i alle Dele. For
at fremstille den tydelig og i Sammenhæng,
nodes jeg til at udbrede mig vidtloftigere der-

over paa dette Sted ? end Planen maaske kunde
synes vel at tillade, men jeg kan da igjen fatte

**ug des kortere i Udviklingen af de Gamles

digteriske Verdensbeskrivelse. Det er ogsaa

forst nu, at jeg kommer til at behandle de

* C
**



Æmncr, som ere mig egentlig' opgivne, og de

fordre da
,
ogsaa i den Henseende , en udfor-

ligereDroftning, end de ovrige os mere frem-

mede, der henhore til en almindelig, og ellers

nodvendig, Indledning.

§. 80. Oldpersernes hellige Skrifter lære

os [da folgende : [79] Det ældste Alvæsen Ze*
ruane Aklierené, hvorved nogle forklare den

ushahte Tid eller Evigheden apriori (XqovoqJ,

andre et ætherisk intellectueltLys- og Ild-Væ-
sen i den hojeste Himmel, altsaa ganske sva-

rende til Eddas Surtur eller egentlige Alfader,

frembragte Ormuzd, og gav ham evig Magt og

Herlighed. Ormuzd, svarende til vor anden

Alfader Odin , dannede fra (Skabningens) Be-

gyndelseHimmelen og Jorden. [80] Fra ham ud-

gik og Amschaspånderne (Hoved-Englene el-

ler Underguderne, Eddas Asaslægt). [81] Or-

muzds fdrste Værk var Lyset , Himlen og

Stjernerne; derefter fremkom Vandet, siden

Jorden, og dernæst Træer, Væxter, Dyr og

Mennesker. Grundvolden for Jorden var et

Bjerg, som kaldes Bordj eller Borz (Al-bordj

nu Elbrus o, s. v.) hos os bekjendt under Nav-

net Kaukasus. Af dette Bjergs Rodder ere alle

andre Bjerge opvoxne, og ved dem sammen-

holdes Jorden. Dette fdrste Bjerg fremvoxte

som et uhyre Træ ; det brugte 15 Aar for at

ansætte sig, og 880 Aar for at naae sin fulde

Væxt. I de forstc 400 Aar hævede det sig til



laanens og Stjernernes Himmel , i de ovrige

400 til Solen og det hojeste Lys. Af dette

Bj 11 dre Bjrgs Rodder ere

sprungne i en Tid ai iou iiar, ener ai aet

havde forst udbredt sig til alle Sider. Albordj

staaer i Verdens Midte, og omringer dog

(ved sine tildels skjulte Grundvolde) den hele

Jord. Den omfatter Jorden og forener sig

med Stjernerne.

§. 81* Alting hlev skabt ved den him-

melske lids Indflydelse paa Vandet. Jorden

bleviForstningen overalt bedækket med Vand,

der beskrives som frembragt ved Stjernernes

Virkninger. I Tidens Folge meddeltes en

Vind
v
fra Himmelen Vandet, og bar det bort

med sig i Skyer ligesom Aanden Legemet. Der-

efter samlede Ormuzd alle Vande, og gav dem
Jorden til Grændser. Saaledes dannedes det

store Hav (Zare Ferahh tøiand). Da Vandet
saaledes var skilt fra Jorden, bleve de Khar-
festere

, nemlig onde og giftige Væsener eller

Dyr, skabte af Ahritnan, Ormuzds Modstan-

deres Overhoved, som vare ombragte af den
himmelske Regn, liggende paa Jorden, ogmed-
delte den Gift og Forraadnelse. For at rense

den derfra, opkom en Strid mellem de gode
og onde Underguder ; Himmelen vandt, og
Rom, en af dens ypperste Helte, virkede i

Hojden med stor Magt, saa at Vandet over-

svdmmede Jorden paa ny. Forfærdelige Regn-
L

..' ^ (8)

L



stromme nedstyrtede fra Himlen i ti Dage og
ti Nætter. De onde Dyrs Gift og Forraad-

nelse meddelte sig til alle Vande, saa at de
bleve salte. Derpaa rasede en heftig Storm i

3 Dage over Jorden, hvorved den overall blev

bedækket med Vand. Deraf samlede sig tre

store Zares (Soer):og23 mindre. Havets Kilde

ligger i Norden, og det gaaer ud fra den til

begge Sider omkring; Jorden*

§. 82. Urlræet o: det forste eller yp-<
s perste Træ, var tort i Begyndelsen, men Am-
scapånden Amerdad, [82] hvem dette Træ til-

horer, selv Livets Væld, satte det, medens clet

endnu var ungt, i Taschters (Sinus's) Vand,

da denne lod Regn komme over Jorden. Træet

voxte somHaarene paaetMenneskehoved, [83]

og af et Træ udsprang 10,000 Træarter, som
igjen gave af sig Spiren til 120,000 Arter af

Væxter, alle oprindelig af et Udspring. Spi-

ren til alle Planter nedlagde Ormuzd i Zare

Ferakh land hos Træet Gogard, som har en

stedse foryngende og berigende Kraft. Efter

at Træerne vare skabte, bleve Dyrene og,Men-
neskene frembragte. [84}'

§. 83. Al-bordj eller Borz er, som sagt,

et Bjerg i Jordens Midte > som fremrager over

alle Lande* Der boer Mithra , den forste af

de himmelske Izeds (eller Aser). Han bevog-

ter Jordens hellige mellemste Del (Asgardog

Midgard, §. 8, 9 , 12-) fra det hojt ophSjede



Guldbjerg, straalencle ved Himmelens (Aan-

dernes) levende Forsamling. Der er alslags

Lyksalighed; der vandler den store Konge &-
len, denne over alt satte Amchaspand, Fre-

dens og Livets Kilde. Himmelens Stjerner

udgaae fra det hellige Bjerg* Der hoe hele

Hære af Fernerer. Ingen Fjende vover sig

did. Fra denne kraftfulde Navle udstromme

Vand og Overflod til alle Jordens Dele. [85]

§. 84. Kilden Ardui-Sur udvælder fra

Ormuzds Throne 5 den forestaaes af en qvin-

delig Guddom med jomfrueligt Legeme

;

denne Kildes Vande give Jorden og Menne-
skene al Velsignelse, styrke de frugtsomme-

lige Qvihder, give dem lykkelig Fodsel og

Landene Frugtbarhed ni utallige Render
5

og-

saa giver Ardui-Sur Sundhed
,
Forstand, og

alle Onskers Opfyldelse. Fra den udstromme

alle Hojdens Vande og alle Flodvande. Den
udgyder sig sydlig paa Albordj i 100,000 (o:

utallige) Guldkanaler. 1 Den kaldes Bækkenes
Pallads. [86]

§. 85. "Vi kunne," siger Bastholm, "ikke

læse Persernes Kosmogonie, og den Orden
hvori Skabelsesværket gik frem, uden at

finde en besynderlig Lighed mellem denne og

den mosaiske
5

ligesom man i den hele per-

siske Lære finder megen Lighed mellem den og

Jodernes." Det samme have og Herder og

Tychsen vist. [87] En ligesaa forbausende
,

ja

•
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endnu nøjagtigere Overensstemmelse har Per-

sernes Mythe med den nordiske, især naar den

sidste blottes for sin tildels mere figurlige lnd-

klædning. Efter begge blev den himmelske

Ild forst til, dernæst Vandet, siden Jorden og

dens Frembringelser, fremkomne ved hine

Grund-Elementers gjensidige Virkninger o. s. v.

Eiter begge blev Jorden .til af Vand, og oper-

svommedes paa nye af Vand, Iworved de onde

Skabninger omkom. Bjergtræet Albordfs eller

Borz's Beskrivelse stemmer paa det nojeste

overeris med Eddaernes over Vcrdenstræet

Yggdrasill, for saavidt at begges Rodder

ere udbredte over den hele Jord, og begge

række op over Skyerne til det himmelske hys.

Men da hint persiske Bjerglræ kun forestilles

med organiske Piodder og Stamme, uden at

Bladene beskrives, saa synes Digteren at have

villet erstatte dette Savn ved hint virkelige her-

lige Plantetræ, hvoraf alle Træarter og de fleste

Yæxter udsprang, og hvorved de siden vedlige-^-

holdtes og} foryngedes. Udentvivl staaer det

paa Gudebjerget, og udgjor altsaa den overste

Del, eller Grene og Blade af dets Klippeslam-

me; ligesom Jordens Grundvold menes ved

Albordfs Rodder
, Bjergene ved dens Stam-

mer 5 saa menes og Skye-llimmelen eller Ath-

mosphæren ved hint gronne Urtros
, og begge

Digtninger udgjore saaledes et helt, som vi

fiude udelt og fuldkomment i vor nordiske
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Mythologie (§. 16o.fl.). Jorden bestaaer efter

Edda, ved Yggdrasill, efter Zendavesta ved

Albordj. Begges Hovedstamme staaer i Jordens

Midte
;
Yggdrasils nemlig midt over Under-

verdenen og Afgrundens Svælg Hvergelmer,

som vrimler af Slanger, og dlbordj's over et

andet Afgrunds Dyb Tschekaet Daeti, hvis

Vande ere fulde af Slanger og Skorpioner, og

somgrændse til Underverdenen, hvor Skarer af

Devs (urene Aander) sværme omkring. [88]

— Baade fra Yggdrasill og fra Albordj ud-

stromme de himmelske Vande , hvorved Jor-

hen bliver frugtbar. I Edda holde Guderne

deres Forsamlinger ved Yggdrasill , i Zend-

avesta ved Albordj. I Nærheden af Ygg-
drasill er den himmelske Kilde, Urdarsær
(Sidr eller Siér, Siiir) 5 ved Albordj Ar-
dui-Sur, ved hvis ædle Vædsker hele Verden

vedligeholdes. Den overste Gudinde som fore-

staaer begge disse Kilder er en Moe
,
begavet

med stor Visdom og Magt, anscet af begge

Systemer som Verdens Vedligeholderinde.

Lægge vi nu hertil Havets Kilde i Norden,

og de himmelske Vædskers i Sonden, det

Jorden rundt omkring omgivende Verdens-

hav , og Afgrunden i dens Midte, som baade

Edda og Zendavesta ommelde, og. naar vi

tillige betragte Helvedes-Slangen (vor Nidhug,

Persernes Ahriman) , som nedenfra soger at

fordærve det herlige Verdenslræ, saa finde vi



en fuldkommen Lighed mellem det kosmogo-

niske System i begge disse Oldtidens hellige

Boger. Flere hertil horende Omstændigheder

skulle nærmere udvikles i det fdlgende.

§• 86. Vi have gjenfundet det ene af de

tvende Hoved-Billeder, hvorved vor Edda fo-

restiller Jorden, nemlig Verdenstræet, i Per-

sernes ældste Myther ; nu ville vi af disse og-

saa lære at kjende det andet, nemlig Verdens-

dyret (§. 8). Dette kaldes i Zendskrifterne

Abudadj Menneskeoxen
, og ligefrem Oxen

eller Tyren. Den blev skabt tillige med Jor-

den, samt var dens forste og i sin Tid eneste

levende Væsen. Ahriman dræbte dette Dyr.

Ved dets Dod fremsprang Kajomorts, Menne-
skenes Stamfader, af dets hojre Arm (som Bun-
deheschs Udtryk lyde) eller dets hojre For-

laar. Af Dyrets Sæd og Styrke dannede Or-

muzd en Oxe og en Koe, og af disse udviklede

sig igjen 282 Dyrearter paa Jorden, Tuglenei

Luften ogFiskene i Vandet. AfAbudads Krop
eller og af dens Hale, fremkom 55 Kornarter

og 12 Arter af helbredende Træer , som for-

mere sig paa Jorden \ af hans Mave kom Sæd
i Mangfoldighed ; af hans Horn fremkom Frug-
terne, af Næsen Logarternej af Blodet Druer-

ne, hvoraf Vin laves , som formerer Blodet;

af hans Brys t Planten Espand, som tjener imod

Forraadnelse og Hovedsygdomme. Alt det
,

ovrige har sit UdspringfraOxen, somAvesta
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siger. Han kaldes alt Levendes Konge , og

Ved ham forstaaer Zendavesta undertiden alle

organiske Skabninger, der nedstamme fra ham,

maaske og (den hele Jord. [89]
i

§. 87. Det er tydeligt, at denne Perse-

skrifternes forste uhyre levende Skabning sva-

rer til Eddas Ymer, fra hvem alle Mennesker,

Dyr ogPlanler, og, for at bruge AvestasOvA,

"alt det ovrige, det ene med det andet, ere

udsprungne." Begge disse Verdens-Dyr bleve

ombragte, forend de ovrige Skabninger kunde

frembringes af det. Begge hetyde vistnok Jor-

den i dens ufuldkomne Tilstand. [90] Paa den
anden Side svarer den hermaphroditiske Oxe
Abudad til Eddas Audumbla <(§. 6), da al Jor-

dens Næring ogGrode have sit forste Udspring

fra begge. End tydeligere er den indiske My- J
•

Ae, og vi finde overhoved Oxen eller Koen, /
som Jordens Symbol i de fleste ældste Systemer,

hvilket jeg forbeholder mig siden at vise nær-

§. 88. Ovenstaaende halv- eddiske Kos-
ttiogonie er tagen af Oldpersernés egne hellige

Skrifter. Nu maatte det og tilladesmig at om-
handle adskillige Brudstykker af den, efter de
vestlige Landes Forfattere. Vi finde da Zend-
btigernes overste IldprincipZeruane (akherné)

hos Theodorus Mopsuestenus (hos P/wtius

Cod. 81) under Navn af Zarvan eller Zaruan,
som ansaaes for den Gud, der var alle Tings



Ophav og Herre. Af ham vare udsprungne

Hormisdas (Ormuzd) og Satanas (AhrimanJ.

Plutarch [91] anforer af Magen Zoroasters

Skrifter: At Perserne kaldte den Gud , som
var det Godes Ophav, Horqmazes (eller Oro-
mazes) det Ondes derimod Ariman. Den
forste kom Lyset nærmest af de synlige Ting,

den sidste Morlcet og Dunkelheden. Mel-

lem begge sætter han Mithres (eller Mithra)

,

hvem Perserne derfor kalde en Mægler (eller

egentlig et Mellem- eller Middel-Væsen [92].

Oromaz frembragte de gode Væsener ,~ Ahri-
man de onde. Sirius, Stjernernes Vogter og

Herre hos Plutarch, er Zend - Skrifternes

Taschter. Ogsaa seer man af bemeldte For-

fatter, at de gamle Perser have fabuleret noget

om Verdensægget. De Svrige hertil horende

Beretninger foredrages belejligere paa andre

Steder. Kun anmærker jeg endvidere, at Lac-

tantius beretter : at Perserne
,

ligesom Chal-

* dæerne , ansaae Ild. og Vand for alle Tings

Grundaarsager.

89. Endelig ankomme vi til Persernes

ostlige Naboeland lndien 9 som af mange an-

sees for Menneskeslægtens Stammeland. Denne
Post vil vel aldrig kunne oplyses fuldkommen?

men sandsynligt er det, at Verdens allerældste

blomstrende Stater maa soges i Indien eller

detsNabolag, samt at den Ira Arildslid der her-

skende kultiverede Stamme har forst udbredt

•
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sig dertil fra de bactrisk - indiske Himmelhjer~

ge, Jordens hojest liggende Egne, men at an-

dre Grene ere adspredte derfra mod Vest og

Nord, samt have givet de thraciske oggothisk-

germaniske Folkeslag Oprindelse, Brahma-
nerne selvpaastaa i det mindste at være komne
fra hine Fjeldegne, hvor de vigtigste Steds-

navne ojensynlig ere oprundne fra deres ældste

Sprog og Mytlologie, og de nyeste Opdagelser

synes at ville bekræfte den hele Sætning. Man-
ge Vanskeligheder mode os ellers ved de in-

diske Religioners Mythe -Systemers Under-
søgelse. I det egentlige eller For -Indien her-

sker især (forsaavidt kristelig og muhame-
dansk Tro ikke der have fæstet Rodder) den

BrahmansJce Religion, der igjen inddeles i ad-

skillige Sekter , hvoraf Vishnuviter og Sipai-

ter ere de fleste og fornemste— hvorimod

Buddhas Tro er udbredt næsten over hele

Bag-Indien (paa den anden Side eller osten

for Ganges) samt til Oen Ceylon (ligesom for-

hen til Java o. fl.) i noget forskjellige Former.

Disse Hoved -Systemer ere hinanden nærbe-

slægtede og begge meget gamle , saa at de-

*es Oprindelse er sikkerlig ældre end Kri-

stendommens, men det er vel endnu neppe

dueligt at bestemme paa en afgjorende Maade
hvilket af dem der virkelig er det ældste.

Saare sandsynligt er det af mange Grunde, at

Buddhas, Bodas, Buths,BudensTro, oprin-



deligen var den samme som Vodas, Vodens>

Jruts eller Odins, antagetjaf saa mange slaviske,

flaske, gothiske, lettiske, germauiske og skan-

dinaviske Folk; [93] ligesom vi finde at de

schamanske Klerke havde udbredt deres Lære

eller Overtro fra Indien til Norge, tilligemed

selve Navnet i det 10de Aarhundrcde. [94]

§. 90« I For-Indien eller Landets vestli-

gere Del, har Braminernes eller Brahmanernes

Hoved-Sekt været herskende fra Arildstid.

De ældste europæiske Forfattere ommelde

den under Navnet Brachmaner og Bragma-
ner, [95] Brahma , fra hvis Hoved denne Ka-

ste udsprang (ligesom Visdommens Gudinde

af Jupiters Hoved) var den forste guddom-

melige Digter, og hans Efterkommere fik

Kunsten til Arv, samt indklædte Troens Lær-

domme, de kosmogoniske Sagn , Gudernes og

Heltenes Bedrifter, i en stor Mængde Qvad

i det ældgamle, nu for daglig Tale uddode

Sanskrit. Dens allerældste og formentlig gud-

dommelige Skrift ere de 4 Vedaer, hvortil

der hore mange yngreKommentarer, af hvilke

nogle foregives at være forfattede af inkarne-

rede Guder
, og det samme er Tilfældet nied

de mythisk - episke Digte fra en tildels end

senere Periode , der kaldes Puraner. Veda-

erne begynde nu at blive uforstaaelige, endog

for dem, der ere hjemme i yngre sanskritske

Skrifter, og ere kun tilgjængelige, for dem, der

4
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have erhvervet sig den hojeste Lærdom og mest

udbredte Læsning i hin saare vidtløftige og

mangfoldige Literatur. De maa kun læses af

Brahmanerne og de ægtebaarne indenlandske

Fyrste- ogKrigerslægter $ dentredie, eller Jord-

brugernes og Handelsmændenes Kaste, maa
læse (eller, efter Nogles Beretninger, kun hore)

dem, men dette er aldeles forbudet for den

fjerde Kaste (Haandværksfolk o. s. v.) samt

for Pariaerne eller den laveste Almue. Slige

Indskrænkninger foranledigedes vel af desam-

me Grunde, som de der bevægede de kathol-

ske Klerke til at formene Lægmænd Bibelens

Læsning. Ellers indeholde Vedaerne den brah-

manske Troes temmelig rene Grundlærdomme,

som kun maa være de ypperste Præster be-

kjendte, og nærme sig ellers meget til vor

hellige Skrifts Lære. Derimod har der efter-

haanden dannet sig en yderst vidtløftig og bro-
get Mythologie, som nu for det meste oses af

Puranerne
, og heraf har man sammensat for-

skjellige Religions-Systemer for de ovrige Ka-
ster, ja selv en Mængde Brahmaner forstaaer

disse, i Grunden allegoriske og digteriske Fa-
bler, .efter Bogstaven ; Andre derimod ere op-
lyste om deres sande Natur, men lade dog som
<^m de antage dem for guddommelige Sandhe-
der, for dermed at holde Lægmænd og Almue
1 Tcijlen, og ikke at gaae glip af de rigelige

Offere og den anmassede halvguddommelige
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Hæder. Dog har Sikhernes deistiske Sekt for-

længst revet sig los fra disse Overtroens Læn-
ker, endskjont deres Brahmaner ere velbevan-

drede i den indiske Mylhologie, som de be-
mm

tragte med de samme Ojne, som vi den græsk-

romerske, eller oldnordiske. Ramtchund el-

ler Ramatschandra , hvis Undervisning for

Schweizeren Folier vi have dennes ypperlige in-

diskeMythologie at takke, var egentlig afSikher-

nes Tro. Af Vedaerne har ellers isærEngels-

msmdenColebrooie givet os fortræffeligeUddrag,

som vise, at de ere grundede paa sunde Begre-

ber om Gud,' som Naturens Ophav og Herre,

hvorimod det ere Elementaraanderne og jVa-

turlroefterne 9
der personificeres som Gud~

dommens Tjenere eller Sendebud , som udfore

eller fuldbringe dens Villie. Vigtige Beviser

for denne Sætnings Sandhed ere og meddelte

os ved Italieneren Paolino a San Bartholo-

mæo , især ved hans Oversættelse fra Sanskrit

af Amarasinlias (eller Amaracoshas) forste ,

Deel, og tillige ved hans Systema Bramanicum,

den forste nogenledes systematiske Fremstilling

af Brahmanernes Religion og Ritus. Det mest

authentiske og tillige det nyeste Skrift om Ve-

daerne, som indeholdende ren deistisk Lære,

har man ellers en Brahman, Rammohun Roy'?

at takke for. Forfatteren har aldeles tilside-

sat sin Sekts og Kastes Fordomme, da dets

Hensigt er at oplyse hele Folket omVeda-Læ-
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rens Renhed og sande Mening , samt udrydde

Afguderiets og Fabelsystemernes Vildfarel-

ser. [96] Endvidere stadfæstes hans Anskuel-

ser åf den indiske Religions Grundprinciper i

Manus eller Menus Love eller Anordninger

,

et af Sanskritsprogets ældste og vigtigste Skrif-

ter, som endnu tjener i Almindelighed til

Norm for de brahmanske Inders Statsforfat-

ning, Moral og Skikke, Herpaa, og paa andre

Indernes ældste Canoner og Lovforklaringer,

er igjen grundet en meget yngre Samling af
gamle Love, som den engelske Regjei'ing i

Bengalen har ladet foranstalte ved brahmanske

Lærde, for dens Undersaatter i Indien , lem-

pet efter deres særegne Stilling under frem-

mede og vantroende Herskere. [97]

§. 91. Af Kilderne til den brahmanske
Tro ose vi den rigeligste Kundskab om deres

Antagelse af en eneste evig og almægtig Gud~
dom, Universets Frembringer og Herre, et i

ætherisht\og intellectuelt Lys stradlende Ur-
vcesen, boende i den hojeste Himmel. Læren
om denne Guddoms Natur godtgjores nærmere
i detFolgende. Indernes Kosmogonie er mang-
foldig, ligesom deres Religionsboger og Digt-

ninger, samt nærmer sig, i forskjellige Former,
Hien samme Grund-Begreber, snart til den he-

braiske, snart til den nordiske. Saaledesf.Ex.

a) til den hebraiske især

:

Manus Love 1, 10. "Guds Aand svæve-



de, i Skabelsens Begyndelse, over Vandene,

som og frembragtes ved den«" Gen.% »Guds
Aand svævede over Vandenes Overflade." Ve-

daerne lære overhoved. "Gud (Brahm "eller

Brahm, rettere Brahma) er det store uforlig-

nelige Lys, som oplyser Alle, forlyster Alle,

hvorfra Alle udgaae, hvortil Alle vende tilba-

ge, og som allene kan opklare vore Begreber."

See/len hele bibelske Lære! [98]

I Yanawalcya, (en af Vedaernes æld-

gamle Gommentarer) heder det : "Det overste

Væsen var allene til, derefter herskede Mdr~
ket overalt, dernæst hlevc Dybets Vande frem-

bragte ved Kraftens Fordeling; da steg Ska-

beren, Universets Herre
,

op af Oceanet, og

dannede Sol og Maane, som styre Dag og Nat,

hvorfra Aarenes Omlob udgaaer; derefter

skabte han Himmel og Jord, Rummet mellem

dem og de himmelske Egne." [99] Ogsaa er

det for en stor Del Ordet (Om, Xoyog) Guds

eller Skaberens Ord eller Bud, hvorved Verden

bliver til i dg indiske, ligesom og i de persiske

og ægyptiske Religions-Skrifter ;
jfr./øA. I;

fi) til den nordiske

:

Rig- eller Bitsch-Veda siger : [100] "Da var

der intet Væsen eller Urvæsenj ej Himmel el-

ler noget derover; intet nogensteds, ikke (sær-

skilt) Vand, Dyb eller farlig Dod, ingen Ad-

skillelse af Dag og Nat j Morke var der og

uadskillelige Vande. Forst var Begjærlighed
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(épop) dannet 1 Sindet (vsg)." Den hele Pe-

riode har en umiskjendelig Lighed med Be-

gyndelsen af Valas Spaadom (§. 3.), samt de.

anforte Brudstykker af oldtydske og angel-

saxiske Digte (§. 44) paa Slutningen nær, som

er affattet i de græske Kosmologiers Aand og

Udtryk.

§. 92- Urvand og TJrild, dannende Ver-

den^ i det tomme Rum eller Luftrummet y

spille Hovedrollen i de mange indiske Kosmo-
gonicr, somGladwin, Polier, Wagner^ Gor-

res, Bastholm o. fl. fremstille; da vel mange

af dem ere (ligesom Tilfældet er hlevet med
Grækerne) Fostere af de nyere Philosopher« og

Sekthovdingers Spekulationer, holde vi os kun

til dem, som ere grundede paa de ældste hel-

lige Boger, og det ere netop disse Sagn, som
stemme nojest'med de ældste nordiske, he-

braiske og græske. Saaledes heder det i Oup-
neihat. [101] Det subtile Vand er Verdens

UdendeGrundprincip; Verden varforborgen

i Vand. og Vandet i Atma (Å.anden : cct/lloq^

mpt] &c.)> og Vandet blev svangert med Ver-

den og modtog Ildens Frugt (eller Sæd). Og
delte Vand er Anheheh, Sb'e uden Bredder, i

alle Verdeners Midte over Paradiset, og Væ-
senet er indgaaet med sin Kraft, og alt frem-

gik deraf, hele Verden , Planter og Dyr , alt

hvad der bevæger sig eller hviler, alt hvad der

har Tilværelse er Vand, og derfor er Oum

1
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og Vand et. De Vise have antaget, at dette

Tsched Akasch (Urstof) er det samme som
Mayas Hav. Ved det visse Qvaliteter af den

saaledes begyndende Natur sattes (af den evige

Alfader) i Bevægelse, blev der draabevis et

Væsen til, kaldet Haranguerbehah, ogsaa kal-

det Maha-Bhout (den store Aabenbaring).

Han er den forste af alleProductioncr ; forend

ham har intet havt sin Tilblivelse , forst blev

* han til ved Elementernes Samling. Han er

den Ildens Sæd, hvorved Vandet blev befrug-

tet, har tallose Hoveder, en alt opslugende

Mund o. s. v. I ham er og Verdens-Sjælen

{MahaAtma o: magna anima, den store Aand
eller Sjæl). 1 ham ere der og tre Figurer i tre

Naturer, Tidens Egenskaber eller Figurer,

(den skabende
,

vedligeholdende og forstyr-

rende) samt de tre store Guder Vishnu, Brah-

tna og Maha-Deva eller Siva. [102] Haran-

guerbehah, den altfortærende , kaldes ogsaa

Mout eller Doden. Dog kaldte han den pro-

duktive Kraft frem, og fremstod i Skikkelse af

Pradsjapat (eller Pradja-Pat $ efter Rasksmig

meddelte Oplysning Pradsja-pati o: Verdens

Herre) en Samling af de grovere sammensatte

Elementer, og da han har tilegnet sig Elemen-

terne, viser han sig saavel i Aaret, som i det

hele Universum. I ham er Verdenskredsen

fremstilt, og i ham Brahmanda, det store Ver-

- dens Æg fuldendt. Da det aliene værende
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Væsen Brahma vilde aabenbare sig, fremkom

dette Æg; efter at et'Aar var udlobet , brast

det i Midten til to Hælvter, hvoraf den ene

var af Guld, og Himmelen blev til deraf, men
den anden afSolv, og af den fremkom Jorden.

Af Ungen bleve der Bjerge, af de fine Hinder

om dens Krop Slyer og Torden , af Aarerne

Floder, og af de ovrige Vædsker det altomgi-

vende Hav. Ogsaa fremkom Solen afÆ^et,

og ved den Varme, som den udgjod overjor-

den, Stene, Klipper, Planternes Sæd, og Dy-
rene med deres Begjærligheder og Drifter.

Pradsjapat fremstilles ellers under etMenneskes

Billede, af hvis Mund Verdens-Ilden fremkom,

men af hans Sæd Livets Vand, og Verden igjen

af dets Skum o. s. v., skjont han dog betegner

Verdensstoffet selv efter det foregaaende.

§. 93« I Henseende til den i næstfore-

gaaende §. indeholdte kosmogoniske Fremstil-

lings Sammenligning med den nordiske, er det

tydeligt, at Haranguerhehah svarer til vor

Ymer (Verden i dens chao tiske Tilstand) li-

geledes frembragt af Ild og Vand, det sidste

fremkommet draabevis, og siden oplivet (§.5).

Haranguerbehah's tallose Hoveder, alt fortæ-

rende Svælg o. s. v., passe ret got saavel til de

indiske som de nordiske Begreber om en Ur-
jsette. Af begge fremkom de ovrige Væsener
som Guderne, paa Universets evige Guddom
tfærj de tre (Naturens eller Tidens) Egenska-

.

K (9)
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her (oijie tre store Norner, Moirer eller Far-

cer, der ganske svare hertil, ligesom jeg nær-

mere vil vise i det folgende) 5 Atma (Aanden,

Odin, Verdens Sjæl) 5 de tre forste Elementår-

Guder Vislinu, Brahtna og Siva (som Odin,

File og Ve). Haranguerbehah's egentlige

Afkom Pradsja-pat , svarer til Eddas Sure,

og Adskillelsen af Ægget, samt dets Omdan-
nelse til Verdens forskjellige Dele, til dens

Skabelse af Ymers Krop [103] m. m. Andre

indiske Mythers end tydeligere Overensstem-

melse med de eddiske i denne Post, kommer
jeg siden til at udvikle noiere, ligesom og at

Himmelsoen Anbeheh eller Majas Hav, svarer

ganske til Urdes Kilde, hvoraf hele Verden

blev til og faaer sin daglige Næring. Endvi-

dere forestille Inderne Verden som et stort

Træ ,
ligesom Eddaerne 5 see herom Forkla-

ringen ovér Mytherne om Yggdrasill, samt

Jevnforelsen mellem vor og Indernes egentlige

mythiske Kosmographie.

§. 94^ Fra det vestlige eller brahmanske

Indien komme vi til den store ostlige Halvoe,

hvis fleste Riger og Jndvaanere hylde Buddhas

Tro. Den ansees for en Gren af den Lamai-

sfce; maaske rettere omvendt. Ellers er den

herskende iBirmanernes store Stat, [104] (som

jiu bestaaer af Kongerigerne Pegu, Ava, Ar-

rakan o. fl.), samt ligeledes, med liden For-

andring, i Siam; Laos, Tunlin, Kambod-
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Boger, hvorpaa deres Lærdomme ere bygte,

ere affattede i det ældgamle Bali- eller Pali-

Sprog, som nu ikke bruges mere i daglig Tale,

og det er efter alle kyndige Lærdes Vidnes-

byrd, kun en Dialekt af Sanskrit , [105J som
har havt den samme Skjæbne, skiont begge

disse Sprog cre beslægtede med de persiske,

samt de fornemste europæiske Tungemaal, især

de thraciske og go thisk-germaniske. Derimod

cre de indfodte Ur-Indvaaneres almindelige

Sprog af en ganske anden Stamme
, og rime-

ligvis enten oprundne af Enstavelses-Sprogenc,

eller meget blandede med dem. [106] Buddhas
Tro maa altsaa, ligesom dens hellige Skrifter,

være indfort af en fremmed Folkestamme, og

synes selv desuden at være oprunden af sam-
me Kod som den brahmanske Hovedsekts.

(See her foran §. 890 Af. uimodsigelige Min-
desmærker, og visse gamle Forfatteres Beret-

ninger, er det klart; at den buddhistiske Tro
har i forrige Tider været gjængse i adskillige

af Forindiens Stater, hvorfra den brahmanske

siden har fortrængt den ganske. Adskillige

% Lærde paastaae og , understottede af mange
Sandsynligheds-Grunde, at hin virkelig er æl-

dre, og at Buddha (eller Boda) , menes ved

de ostlige Sabæers Bad eller Maha-Bad, samt
a * denne Religion engang har været udbredt

°ver en uhyre Ur-stat, der indbefattede en.
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Del af Indien, Persien, Chaldæa, Arabien

o. s. v. — men denne Mening kan neppe

nogensinde bevises. Dog finder man vel ad-

skillige Spor af Buddhas Dyrkelse i de fleste

af disse Lande, og nogle ville endog udstræk-

ke den til Ægypten. . Men skiont vi kun an-

see alt dette som blotte Hypotheser, er det

dog vist at denne Cultus, som endnu har de '

talrigste Tilhængere blandt Jordens Folk, har

i ældgamle Tider udbredt sig over Nepal, As-
sa?n, hele Bag-Indien, Ceylon, Java, Bali og

flere indiske Oer, det japanske Rige, det uhyre

store og folkerige China (rettere Sina) , den

s tors te Del af Tartariet, Tibet og andre nær-

liggende lamaiske Præstestater, ja gjenfindes

endog i mange vilde eller halvvilde, i det uhyre

russiske Rige adspredte Folkeslags Tro eller

Overtro, endog ved Ishavets fjerneste Kyster,

og vi have seet at disse Sekters Klerke vare

allerede bekjendte i det hedenske Skandina-

vien under deres rette Navn; ogsaa bliver

Buddha virkcligen dyrket endnu i det brah-

manske Indien som en Incarnation af Visliniij

men hans ægte Tro skal i gamle Dage have

hersket i visse Egne af de bag ved Indien lig-

gende Bjergstrækninger, nu tilhorende det

store afganske Rige, f. Ex. i Bamian, Bali I

eller Baktra, da uhyre Stenmonumenter, som

Huler, kolossalske Afgudsstotter, samt smaa

Idoler, som findes i Jorden m. m., vidne end-
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nu derom, men under det nærværende muha-
medanske Herredomme, eller maaske endnu

for, er Buddhas Tro lier gaaet ganske til
'

Grunde. Ellers kan man formode, at det net-

op er fra disse Egne at den har udbredt sig

over Indien og den halve gamle Verden , samt

at de Krigerslammer QKshetrier eller Khet-

rier) som Brahmanernes Partie, efter deres

ældste Beretninger, odelagde , eller uddrev af

For-Indien, have bestaaet af Fyrster, Kri-

gere og Præster, som dyrkede Buddha, [107]

§• 95. Ved at undersoge de fornemste

Buddha- Dyrkeres Sekter og deres kosmogo-

niske Beretninger finde vi at

:

a) Birmaaerne antage at Verden er ble-

ven til af Vand efter Skjæbnens evige Beslut-

ning, samt at den igjen skal odelægges ved

Vand, Vind og Ild. [108] Dette, som deres

Kosmographie overhoved, hvilket alt nærmere

bliver udviklet i andre Dele af dette Skrift,

stemmer godt nok overens med den odinske

Lære ; Skjæbnens Overherreddmme fremlyser

i begge.

/?) Cochinchineserne, og y) Turikineserne,

der hore til forskjellige Sekter af den samme
Religion, sige at deres fornemste dyrkede Gud-
dom But eller Bood (Voda, Odin?) eller

Thihhtj Thelzka, [109] hvem de og kalde den

hoje, almægtige &c, skabte Verden, [l10]

Dette stemmer og, paa en anden Maade, over-
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cens med Eddalæren (see 'ovenfor §. 6, 8).

Cochinchineserne have dog forskjellige Be-

retninger om Skabelsen ; deri ene folger My-
then om Verdens -Ægget, hvori Verden ud-

vikles af Ild og Vand (see §. 5)$ den anden

derimod har en fuldkommen Lighed med den

nordiske om Ymer, hvilket jeg siden forbe-

holder mig at vise.

å) Singalesernes (Ceylons eller Selans

Indbyggeres) Kosmogonie ru. v., forsaavidt de

ere Buddhas Tilhængere , stemmer i det væ-
sentlige overens med Birmanernes. [lll]

e) Paa Oen Java har Buddhaismen for

været i stor Anseelse, som mange prægtige

Tempel-Ruiner med Statuer og andre Billed-

v værker endnu tydelig vise. Den synes der at

have blomstret ved Siden af Brahmariismen

(mest dens sivaiske Sekt) indtil begge bleve

fordrevne ved den! muhamedanske Religions

Indforelse i Landet Aar 1478. Paa QenBali,

i Nærheden aiJava, hersker dog endnu den

brahmanske Tro , som ellers er forsvunden

fra det hele indiske Archipelag. Her haves

mange gamle Skrifter i det saakaldedc Kawi,

en fra Sanskrit nedstammende Dialekt, som
ikke mere bruges i daglig Tale, og ansees for

ct Sostersprog til detpaa Ceylon ogiBagindicn

dyrkede Pali eller Bali. Jfr. Anm. 105. —
Om alt dette har Crawfurd givet ypperlige

-Underretninger; deis i hans Afhandlinger on

i »

0
#
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the existence of the Hindu religion in the

Island of Bali (As. Res. 13de B., Calcutta 1820)

samt i hans klassiske Værk History of the In-

dian Archipelago, Vol. II. Edinburgh 1820?

Pag. 194 o. f. Hermed kunne jævnfdres Stam-

ford Raffles History of Java > Vol. II. — A.
, JV* Schlegels raisonnerendc Udtog i Ind.

Bibi. 1823 , I, 400 o. f., saml Hr. Crawfurds
Efterretninger om Tempelruinerne i Boro Bu-

dor og Brambanan paa Jam, meddelte 1820 i

As. Res. 13 B. ogTransact. ofthe lit. Society

of Bombay , 2 B.

J) Japaneserne af Budsdos eller Buddhas

Tro, have denne mythiske Fortælling: Maa-
nen opdrog af Ilandene, ved sit Lys og Ind-

flydelse , en jordaglig Materie , som hærdedes

lidt efter lidt, og blev til en Klippe, hvorpaa

Verdensægget sad fast ; en. himmelsk Tyr

brækkede Skallen 3 og Verden fremkom deraf.

Ellers sige de og at deres overste Gud Amida
eller Ornito (Eddas Omi o: Odin?) der un-

dertiden forestilles med tre Hoveder (jfr. lste

Afsnit Anm. 1.) har skabt denne Verden. —
lovrigt kjende de og i det væsentlige Mythernc
om Yggdrasill og Ymer , som nærmere ud-
vikles paa sine Steder. De kalde selv Japan

Jordshumsoerne, da de skulle være fremkom-
me af det primitive Havskum. [112]

7j) Efter Chinesernes Kosmogonie, som
den lærtes af Tao-tse (der skal være fodt om-
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trent 600 Aar for Christus, i samme Periode

som den Buddhistiske Tro skal være bleven

indfort fra Fastlandet til Ceylon og Japan),

skabte Tao, den overste Gud i tre Personer,

Verden. Den mythiske Urjætte Pan-ku kom
frem af Chaos, der var dannet som et Æg,
hvori han var længe indsluttet; af ham blev

Verden skabt, og lian svarer ganske til vor

Ymer , som udførligere skal vises i 2^et Ho-
vedst. §. 13, jfr. ovenfor §. 8. Con-fu-tse's el-

ler Co/ifucius's Beretning om Verdens Tilbli-

velse er noget simplere , men mere bibelsk og

platonisk. "I Begyndelsen," siger han "efter

Y-king9 "bleve Himmel og Jord til, dernæst

alle Væsener, tilsidst en Mand og en Qvinde."

i Ellers er Ideen ogsaa hos Chineserne, i deres

plastiske Skildringer af Verdens Tilblivelse, at

betragte paa indisk Vis , som Lingam-Phal-
lus (eller det virkende Grundprincip) Vandet

derimod som Yoni (eller det lidende). Chi-

nesernes hellige Bog Siao-ul-lun antager især

Verdens successive Tilblivelse af Vand paa en

Maade, som synes endnojere overensstemmen-

de med de nyere Geologers Anskuelser. [113]

0 Tibetanerne, DaUd-Lamas, Teschu-

Lamas , Chutuktus, og flere Pavers eller for-

gudede Hierarkers Tilhængere, antage og at

Verden er bleven til af Vand og Skum ved

Sljæbnens eller den treenige Guds Beslutning.
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n) Mongolers og Kalmukhers Kosmogo-

nie stemmer, ligesom Religionen overhoved

i det væsentlige, overens med Tibetaner-

nes. [114]

§. 96. I næstforegaaende §. have vi op-

regnet de egentlig buddhistiske Religioner af

indisk Udspring (forsaavidt vi endnu kunne

kjende den ældste Stamme); nu ville vi og be-

tragte de vilde Skud , som udsprang fra sam-

me Rod i en goldere Jordbund, nemlig de lor-

skjellige schamanske Troes- eller Overtrocs-

Systemer, som (rimeligvis mest fra de indiske

Bjerge,. Tibet ogChina) have udbredt sig mod
det yderste Nord af Asia og Europa. Mongo-
ler og Kalmukker vare egentlig schamanske

Hedninger forend de antoge den lamaiske Læ-
re^ saa at deres nærværende Tro er vel til-

dels grundet derpaa , med Indblanding af in-

diske og chinesiske Myther og Lærdomme. —
Endnu gives derSchamaner eller Tryllekunst-

nere mellem Kalmukkerne, men de forfolgea

tildels af den lamaiske Gejstlighed. Til den

schamanske Tro henfdrer man de fleste Buræ-
ter og Mandschurer , alle Tunguser , de fle-

ste Samojeder (af forskjell ige Stammer), Osti-

aker> Tscheremisser9 Tschuvascher , Mor-
duiner, Wotjaker, Woguler^ Koræher, Ja-

huter; endvidere (med de raaeste Begreber)

1*schukscher , Kamschadaler , Juhagirer,
Ruriler$ og endeligen Indbyggerne paa de
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vejede mellem den gamle og nye Verden, Nogle

have ansect den scharnanske Religion for Ver-

.

dens ældste, som Moder til den buddhistiske

eller lamaiske og brahmanskc, men udartet

til den raaeste Overtroe i de senere Tider.

Andre troe (hvilket og er sandsynligere) at

Grundlærdommene for hine nordlige Natio-

ners Tro ere blevne dem bibragte af de fra

Indien fordrevne Schamaner eller Buddhi-

ster, [115] Uden at kunne bestemt bifalde no-

gen af disse Meninger, er dog det forhen (§.

88, Anm. 99) anforte mærkeligt, at i Skandi-

naviens hedenske Tider, kjendte man denne
' selv i Indien udbredte Troes-Tilhængere her

i Norden under det ostasialiskcNavn. Man kan

neppe tvivle paa , at Nordens ældste Indbyg-

gere have været hengivne til den scharnanske

Tro, og at de have tildels været af samme
Herkomst som nogle af de her meldte Natio-

ner, der endnu tildels (som jeg i detFolgende

kommer til at vise) tilbede Thor og Odin —
hvorimod det er vist, at alle disse Folks Re-

ligioner have efterhaanden faaet nye Tillæg og

Forandringer fra de mere kultiverede asiatiske

Folk, saa det er vanskeligt at bestemme, hvad

der er deres Tro oprindelig ejendommeligt?

eller ikke.

§. 97. Hvad de scharnanske Hedningers

kosmogoniske Lære angaaer, saa tro de alle,
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eller i det mindste; de fleste
,
paa en alminde-

lig Gud, og alle Tings Shaher , som Teleu-

terne kalde Kudai, Kam schadalerne Kutia

(hvilke to Benævnelser levende erindre om
Persernes Choda, Gotliernes og Skandinaver-

nes Gud, God, Germanernes Gott o. s. v.)

;

Ostiaker, Woguler, Thschuvascher o. fl.,

Thor eller Thoron (de Gamle Nordboers æld-

ste Thor, hvoraf det danske Torden) o. s. v.

De Begreber disse Folk gjorde sig om ham,

som Skaber, svare for det meste til de eddi-
,

ske om Surtur, hvilket jeg forbeholder mig at

vise nærmere paa et mere passende Sted. Un-
derguderne, som ere udgangne fra ham, saa-

Vel onde som gode, har han for det meste .

overdraget Verdens og Menneskenes Besty-

relse ; de residere især i Elementerne
, og vise

sig i gaturens forsk] ellige Phænomener. Vor
gamle Mythologie folger de selvsamme Princi-

,
per. [H6]

§. 98. Saavel de russiske som de norske

Og svenske Finlapper, kunde, forend de ah-

toge Kristendommen
,

regnes til de schaman-

ske Hedninger, i Henseende til Grundbegre-
berne af deres Lære. De norske antoge en

hojeste Gud, alle Guders og Væseners Fader, •

og hans Son, somDemiurg, der skab te Verden;
hin svarer . altsaa til Surtur , som :ældste Al-
fader

, denne til Skaberen Odin. En af vore

ypperste Theologer har vist, at disse Menin-
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ger ikke, som mange have tænkt, ere oprundne
fra Kristendommen, men fra det ældgamle He-
denskab. [117] De svenske Lapper sige , at

baade den gode og onde Gud skabte Verden.

De egentlige Finner have uden Tvivl for havt

en lignende Tro. I det FSlgende kommer jeg

lejlighedsvis til at fremstille mange Exempler
paa Ligheden imellem den eddiske og finskeMy-
thologie (forsaavidt den sidstes forvirrede Lev-

ninger ere os bekjendte). At Skandinavien

for en stor Del er bleven beboet afFinner i de

ældste Tider, er udforlig bevist af mange An-
dre, og deres Bevisforelse er for vidtloftig til

at gjentages her. [118]

§. 99. Gronland er det yderste Led i

den Kjede af Lande, som forbinder den gamle

og nye Verden. Ogsaa dets Overtro er cn

Art af den schamanske og Angekokkerne
,
paa

Navnet nær, sande Schamaner. Deres Fore-

stillinger, om Guddommen og det aandelige,

ere overhoved meget raae, ligesom det og er

Tilfældet med mange af de i §. 96 opregnede

vilde eller halvvilde Folk, og man kan ei vente

andet i et saa vildt og fattigt Polar-land , uden

al Agerdyrkning og Qvægavl. Ikke desmin-

dre ere nogle af deres mythiske Fabler sind-

rige nok, naar man kun ikke ækles veddeGjen-

stande, som de forbinde med Stoffet, fordi de

ikke kjende andre skjonnere eller mere pas-

sende. Den Lighed nogle af demhave med de



oldskandinaviske , maa lade os formode, at

Levninger af de formentlig ganske udryddede

norsk-islandske Kolonister ere, ved Kolonier-

nes Undergang, blandede med de egentlige

Gronlændere (afEskimoarten) og have næsten

ganske antaget deres Sprog og forvildede Le-

vemaade. [119] Dog er der paa den anden

Side Sandsynlighed for at de sidstmeldte Gron-

lændere ere beslægtede med de :finske Folk,

og at hin Lighed derfor mueligen rejser sig

fra disses ældgamle Omgang med Gotherne

i Asien eller Europa. [120] Disse Hypotheser

tilsidesatte, anmærke vi kun, at Gronlænderne

overhoved antage et hojeste Væsen som de

kalde Torngarsuh, men have de forskjellig-

ste pg ofte urimeligste Meninger derom, efter-

som deres Angekokker, til hvilke hans Dyr-
kelse og Formildelse i Nodsfald er overladt,

indbilde enhver især. Om Verdens Skabelse

have de fleste intet tydeligt Begreb , og mene
at den er fremkommet af sig selv. Mueligen

tro de dog, at Elementår-Aanderne, for hvilke

de bære den storste Agtelse, have især været

Aarsag deri, hver for sit Vedkommende. [121]

§. 100. I det vi i Tankerne overskibe os

fra Gronlands Isbjerge til Amerikas Fastland,

finde vi der Eskimoerne, Gronlændernes Bro-

dre i Sprog, Overtro og Sæder. De saakaldte

*f°ngleurer ere det samme for saare mange af

hin store Verdensdels raaeste og vildeste Folk,



som Angekokkcr , Noajder og Sckamaner for

dem i Europa. [122] At Amerikas fleste

Indbyggere nedstamme fra Asien, kanvelneppe
være nogen historisk Tvivl underkastet, men
de ere dog upaatvivlelig af meget blandet Her-
komst. Det er ikke usandsynligt, atPhonicier,

Karthaginenser eller andre af de ældste soefa-

rende Folk erc eltcrhaanden Blevne forslagne

til dets Kyster, og have grundet der Kolonier,

eller bidraget til visse Folkeslags Kultur, [123]

da vi bestemt vide, at Nordmænd og Islændere

have i en Række af Aar faret paa det nordlige

Amerika i Middelalderen (henved Aar 1000) ,

og anlagt der en Kolonie, somdoguddode(saa-

vidt bekjendt) dels ved en pestaglig Sygdom ,

dels ved en ond Qvindes grusomme Rænker.

Man har vist i nyere Tider, at det vilde euro-

pæiske Qvæg, som findes i disse Egne, ere

Levninger af det, sqm disse Nybyggere med-

bragte. Desuden har man dunkle Efterretnin-

ger om et stort endnu sydligere Land i Ame-
rika, hvor enlslænder i hine Dage var antagen

til Fyrste, og reddede derfor engang sine skib-

brudne Landsmænd. Dette Land skal Irlæn-

derne ellers især have hav t Kundskab om. [124]

Saaledes have vi Grund til at formode, at asi-

atiske, ja endog de oldnordiske Troesmeninger

kg Myther , have trængt ind i Amerika, meu

disse Formodninger og vore Kundskaber over-

hoved om Oprindelsen af de fleste Folkeslag *
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denne Verdensdel, ere endnu saa svage og

usifckre , at vi ikke kunne indlade os her i en

vidtloftigereUndersogelse angaaende deres Re-

ligions-Meninger og Skikke, hvorom man des-

uden mangler al skriftlig Overlevering, der

er ældre end det 16de Aarhundrede efter Chri-

sti Fodsel. Dog kunde de vistnok være en

nærmere Betragtning værdige, med Hensyn til

de amerikanske Folkeslags Forbindelse og æld-

ste Monumenter, hvorved muelig enkelte Lys-

straaler vilde falde paa deres ældste Historie,

Af denne vigtige Sag har TV.Humboldt gjort sig

saare fortjent, og det kan ikke være os ligegyl-

digt at anmærke hans Mening: at der i æld-

gamle Tider har hersket en storre Kultur, end

vi nu i Almindelighed gjore os Begreb om , i

visse af Amerikas Lande ; at det er sandsynr

ligt, at deres ældste Beboere have været for-

drevne fra mere kultiverede Egne
, og at In-

dernes hellige Bogers Efterretninger om hele

Folkeslags Uddrivelse fra deres Stammeland
fortjene i den Henseende en stor Opmærksom-
hed, [125] Allerede Lafiteau havde lagt Mær-
ke til den besynderlige Overensstemmelse mel-
lem mange amerikanske og de ældste asiatiske

Folks vigtigste Troesmeninger. [126]

§• 101. Over det store Ocean komme
vi fra den nye Verden til Afrilas sydligste

Spidse. Her træffe vi Folk fuldt saa vilde
som de i Amerika , men af en Menneskerace,

#
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/ f n . .
-

som er end mere forskjellig fra vor egen, Kaf-

fre og andre Negerarter o. s, v. , hvis Farve,

Legemsbygning, maaske og i Almindelighed,

Forstandsevner , vise tydelig nok , at de ikke

ere i noget nær Slægtskab med vor Stamme.

Bimeligenstaae de afrikanske egentlige Æthio-

per derimod i Forvandtskab med de gamle in-

diske, som enten synes at være blevne udryd-

dede
, ganske underkuede eller fordrevne fra

den beste Del af deres Besiddelser , ved ind-

trængte Erobrere af japhetisk Stamme fra Mid-

delasiens hoje Fjeldegne. [127]
' Om de For-

modninger man har om lignende Begivenhe-

der i det gamle egentlige Æthiopien, men især

i Ægypten, handler Heeren udforlig. At asi-

atiske Troesmeninger kunde paa denne Maade,

ligesom og ved de idelige Handels -Tog, være

forplantede til det Indre af Afrika fra hine

Kanter, er saare sandsynligt, ligesom det og

er vist, at Araber og andre Semiter have i en

Tidsalder, der overgaaer al Historie, udbredt

sig meget i denne Verdensdel. De phoniciske

Karthaginenscrs og andre slige Kolonisters be-

tydelige Indvirkning paa deres Kultur, fra an-

dre Sider, er desuden bekjendt nok, og efter

disse Kjendsgjerninger nodes vi næsten til at

troc, at den hele afrikanske Kultur, er oprin-

delig asiatisk. I det mindste kan man sige

delte med Vished om den muhamedanske og

kristelige Religion 9é som her have gjort saa
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store Fremskridt blandt Sorte, Brune og Hvi-

de. Negrenes Fetischdyrkelse er dels saa lav

og forvirret, dels af en saa blandet, fremmed
og usikker Herkomst, at jeg anscer dens Un-
dersogelse i dette Skrift, der desuden bliver

vid tloftigt nok, for ganske overflodig. [128]

§• 102« Det er besynderligt nok, at de
langt fjernere, lige til de sidste Tider næsten

ganske -ubekjendte Beboere af Sydhavets Oer,
blive, for det meste, langt mærkeligere for os

;

de nærme sig meget mere vor Stamme, især

dens indiske Gren, end de indfodte Afrikanere.

Det samme kan man og sige om deres Reli-

gionsxneninger , om hvilke man ikke har den
Ringeste Anledning til at forudsætte, at de ere

blandede med Dogmer ,
tagne af de kristelige

eller muhamedanske Systemer. Dog erkjende

alle hine Oboere en usynlig og almægtig Herre

°g Verdens Skaber, der skal have fuldendt

dens forskjellige Dele ved flere underordnede

Væsener (eller Elementaraander). Denne Lære
stemmer da ganske overens saavel med den in-

diske som den eddiske. Delte vises end nojerfe

1 det folgende, med Hensyn tilde plastiske Ideer
1 begges egentlige Theogonie. Da en stor Del
af Polynesiens Indbyggere tale et Sprog , som
e* noje beslægtet med det malajiske, der igjen
fiynes at være, paa en Maade, en Datter af

Sanskrit, saa have vi udfundet det Led i den
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slore Kjede, som forbinder Sydhavs - Oerne

med Indien, samt Asien med hin store Ver-

densdel , der atter slutter sig til Amerika , og

saaledes forener den gamle og nye Verden i de

sydlige Jordstrog. [129]

Efter det ovenanførte bliver det sandsyn-

ligt, at indiske Religionsbegreber ogsaa i de

ældste Tider ere blevne udbredte over Syd-

havets Lande, og vi indsee ligeledes Muelig-

heden af, at de kunne have , ad denne eller

en anden Vei, indtrængt i Amerika, især i

dets sydlige Egne. [130] Saaledes have vi da

fuldendt vor Tankevandring omkring den hele

Klode , for at udforske Religionernes indbyr-

des Forvandtskab, men kun opholdt os ved de

Folk i den gamle Verden, om hvilke vi sand-

synligen kunne skjonne, at de egentlig ere af

vor Æt, og om hvilke vi have den grundede

Formodning, at deres egen og deres ældste

Troesbegrebers Herkomst maa soges paa Asiens

Himmelbjerge, Jordens ældste Egne og vor

Menneskestammes oprindelige Fodeland. [131]
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Anmærkninger.

1. Jeg folger her den almindelige Talebrug ved

at betegne de tre nordiske Riger, Danmark, Sverrig

og Norge med denne Hovedbenævnelse , da disse

Rigers Indvaanere ere af en Folkestamme og have

i Oldtiden havt det samme Sprog. Nogle kalde kun
Sverrig og Norge samlede Skandinavien, men oprin-

delig har dette Navn (Scandia, Scandinavia o. s. v.)

kun betegnet det nuværende Skaane og de det nær-

mest liggende Egne, som Dr. Bredsdorff nylig har

vist i en Afhandling om Grækernes og Romernes
geographiske Kundskab om vort Norden (bestemt for

det skandinaviske Selskabs Skrifter.) Dette er saa

meget rimeligere, som Scandia let kunde dannes af

det gamle nordiske Scåney (Scån, Scåni) da n under-

tiden deri forvexles med d. og ?z;z, som faaer en

lignende Lyd med nd. AtGotherne ellers overhoved,

efter de nyeste Grandskeres Meninger, nedstamme

fra Himalaja- Bjergene eller det indiske Kaukasus,

vil fremstilles korteligen i det Folgende.

% For nylig er og den Mening bleven frem-

sat, at flere Digte i den saakaldte ældre Eddas my-
thisk-historiske Deel, angaaende Gothers og Hunners

indbyrdes Fejder, Attilas Dod m. m., ere oprindelig

digtede blandt Gotherne uden for Skandinavien, og

siden bverforte i dets Sprog. See Edda antiqvior

&c., Vol. 2, Havn. 1818, S. o54, 956 og Fortalen S.

VlU, o. f.

3. N. A. Gotherues ældste Folkesagn, Littera-

tur og Religion ere siden omhandlede af Mone i

lians Geschichte des nordeuropaisclien Hejdenthums II,

76 — 191, hvorved disse mine Yttringer bekræftes.

4. J)ie åltesten deutscheiiGedichte aus dem ac7i-

C 10*) .
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føjz JaJirhundert &c»

y
herausgeg. durch die Bruder

Grimm, Cassel 1812, 4, S. 80. Udgiverne have an-

mærket, at lignende Perioder forekomme i andre

hedenske Folks , som Inders og Persers Kosmogo-

nier, hvilket vi og siden ville næimere oplyse.

5- N. A. I Originalen efter forskjellige Af-

skrifter : Thuistonem (Deum), Tuistonem
y
Tuisconem f

See Passows Recension meåBredovs Anmærkninger^

Ed. 2* Preslau 1817, S. 3.

6. N. A. Ikke destomindre vise alle oldtydske

Sprogarter Levninger af den ældgamle Cultus, da de

fleste Navne paa dens Indretninger, samt mange Ord
og Udtryk for de med dem beslægtede Begreber,

sees at være udsprungne i eller fra Hedendommen.
Dette har Mone især ypperlig vist i hans Geschichte

des nordeurop aischen Heidenthums, 2ter Th* eller den
6te Deel af Creuzers Symbolik und Mythologie der

alten Vollcer^ i8a3. De mærkværdigste af slige Ord
skulle her, paa vedkommende Steder, sammenholdes

med de dertil svarende oldnordiske , og deres fælles

Oprindelse tilligé gotgjores. Endvidere bave Bro-

drene Grimm i de af dem udgivne Deutsche Sagen,

pg liere lignende Skrifter, oplyst de blandt Tydsklands

Almue omlobende Oldsagns og Fortællingers hoje

Ælde, tildels lige fra de hedenske Tider, hvoraf

mange best lade sig forklare af den nordiske My-
thologie. See f. Ex. Forfatternes Fortale til de

åf afg. Kammerherre Lindencrone oversatte : Folke'

Eventyr, samlede af Brodrene Grimm— Kjbbenhapn

1820, S. XX o. f. Endvidere have Grater, Busching*

t. d. Hagen o. m. fl. oplyst de tydske og nordiske

Troesmeningers Overensstemmelse i de ældste Tider,

af lignende Grunde, samt endnu vedvarende Skikke,

Folke-Forlystelser o. s. Y. Her at opregne alle dem,
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som have sogt at vise Germaners og Gothers For-

vandtskab og fælles Oprindelse fra Asien, især af

Sprogeues Lighed,- vilde blive alt for vidtloftigt.

*i, N. A. Taget fra den angelsaxiske Beda, af-

trykt hos Ilickes, siden ogsaa i Masks angelsaksiske

Sproglære
,

tilligemed en kort Læsebog, Stockholm

1817, ^ 160. Jfr. det af Thorkelin udgivne aiigel-

saxiske Værk om Scyldingerne, S. g, 10. (Grundt-

vigs danske Oversættelse S. 10, 11). Alt det her

sagte kunde siges om den skabende Odin, og muelig

har man beholdt den hele Begyndelse til en hedensk

Lovsang. Disse Udtryk ere saaledes mere eller

mindre eddiske: Mctod o: Mibtodr , Miotudr Skaber,

Styrer (Lat. moderator) i Vuldorfæder svarer til

P'alfader ,
Himmelfader, de Saliges Fader eller Sig-

fadir Sej erfader; Middangeard er Midgaard Jorden;

Frea Herre, Gud, SYarer> som Mask har anmærket,

til Guden Frey eller Freyr o, s. v. Augelsaxernes

Forhold til Nordboer og Tydske, deres Poesiea

Forvandtskab med den oldnordiske, uden at være

dens Kilde (efter Ruhs's Paastand) m. m. har Rask
udforlig fremstilt i Fortalen til hans nysommeldte

Skrift, Jfr. Anmeldelsen deraf i Dansk Literaturti-

3eude for 1822 No. 3o. Om Augelsaxernes hedenske

Religion overhoved (hvorved dens store Lighed med
deu nordiske indlyser) seej Mone 1. c. II, 94 o. f.,

«amt 112 o. f.

8« N. A, Dette antages ogsaa af Rask i hans

Undersøgelse om det gamle nordiske eller islandske

Sprogs Oprindelse, 1818 S. 76 o. f., hvor de celtiske

Sprogs Forhold til de gothiske omhandles. Til Cwl-

tenie har man i Almindelighed regnet Italiens, Gal-
Uens; Hispanieus, Hiberniens og Britanniens gamle
Indbyggere, W* v. Humboldt antager Ibererne, Spa-
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Dieus ældste Beboere, for at være forskjellige fra

Celterue, i det mærkværdige Skrift : Priifung der Un-

tersuchungen iiber die Urbeivohner Hispaniens, verniit-

teist der vaskischen Sprac/ie, Berlin 1821, 4. Dog
troer hau (S. 171) at Ibererne rimelig have uddra-

get fra Thracien ad en sydlig Vej, men Celterue se-

nere ad en nordlig. Mange iberiske eller vaskiske

Ord have en saare mærkværdig Lighed med gothi-

ske. C. G* v, Arndt har sogt at vise de celtiske

Sprogs Overensstemmelse med nyere Sprog i det

nordostlige Asien, i hans Værk : XJeher den Ursprung

und die verschiedenartige Verwandtschaft der euro-

pæishen Sprachen
,
1818, S. 7, 17, 57, og har tillige

oplyst denne Lighed ved historiske- Grandskniuger.

Donop, i huns Magusanisches Europa oder Phoeni-

cier in den Innenlanden des europliischen Westens bis

zur JVeser und PFerra, 1819, lader Celterue fortræn-

ge de puniske Folk, hvis store Indflydelse paa de-

res Cultur og Religion vist nok ikke kan miskj en-

des, men i Hovedsagen har denne Forfatter vel li-

gesaa uret som Radlof i hans Neue Untersuchungen

iiber das Keltenthum, zur AufJiellung der Urgeschichte

der Teutschen, Bonn 1822, da han ogsaa vil regne

Germaner og Gother til Celterne; dog kan denne

sidste Sætning mueligeu undskyldes med den ældste

græske Talebrug, hvori hin Benævnelse var ligesaa

ubestemt og vaklende, som den af Skyther hos de

nyere Forfattere. Donop udgav 1821 en Fortsættelse

(eller a^en Afdeling) af sit Værk under Titel: Vie

Urheimath der Friih-Assen am Indus, hvori hau so-

ger at udlede sine puniske Vest-Europæeres oprin-

delige Herkomst fra Indien, oplyst ved Forklaringen

over en Mængde ældgamle ubekjendte Mynter, nyk©

fundne paa Øen Jersey, som han mener skulle fo-
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restille Guden Krischna og lians Atrributer, eller

paa andre Maader antyde hans Cultus. De for denne

Mening anforte Beviser forekomme mig ingenlunde

at være tilstrækkelige, men en vid Bane er der dog

ved disse Undersogelser aabnet for Oldgrandskeren,

da Antallet af hine Mynter (som Hr. v. Donop har

sat sig i Besiddelse af) er henved 1000, alle af et

forskjelligt Stempel; en for Øjsblikket vistnok ube-

gribelig Omstændighed! Tiden vil lære om de bur

ansees for celtiske, puniske eller indiske.

9. De ere tildels udviklede i min Afhandling

om Picternes Oprindelse, indfort i det scandinaviske

Selskabs Skrifter.

10. Saaledes findes f.Ex., eftersom Biskop Miiip-

ter har oplyst, de mærkværdige Rokkestene (Rock-

ingstones) saavel i Danmark og Norge, som i Eng-

land. See Antiqvar. Annal. 3 l^e B. i*te H.

11. Fuldkommen e£ter Nordboernes Skikke* See

Cæsar de lello gallico VII, 17, Niilheim og Gin-

nungagab vare ogsaa morke; Guderne oplyste forst

den skabte Jord ved Muspelheims skinnende Klo-

der. Efter andre nordiske Myther var Dagen Nat-

tens Son.

12« See især Strabo L. 4, jimmianus Marcelli-

nus i5, 9, og Diogenes Laerlius's Fortale til haus phi-

losophiske Historie (hvori han taler om Druidernes

Philosophie, som indhyllet i dunkle Lignelser og

sindrige Sentenzer , samt tillægger den forsaavidt

den samme Beskaffenhed som de indiske Gymnoso-
phisters). Jfr. Pelloutier Histoire des Celts Tom. 6,

Pag. 11 3 sq. (L. 3 ch. 17). Gallische Alterthumer

von John Smith (cus dem Bngh) ater B. 1781, 8,

*Q4; jfr. Originalen, udk. i Edinburgh 1780, 4, S.

197. Briicher Hist. Philos. T. 1. p. 3i8 & sq. AU-



Weltgesch. IV.
J. 565 o. f., XVI S. 616. I det

sidste Værk findes en Sammenligning mellem Cel-

lernes og Hebræernes Religion og Ritus. En bedre,

ogsaa især med Persernes , er anstillet af Borlase i

haus Antiquities of Cornwall, Lond. 1769 Fol.

Nyt Tillæg. Deu celtiske Religion i Alminde-

lighed, samt Druidernes Lære og hierarkiske Indret-

ninger i Særdeleshed m. m. , ere senest afhand-

lede af Mone i haus anfortc Værk II, 332 o. f. Der
findes og de nyere mærkværdige Forfattere over

samme Gjenstand citerede, som den franske Martin,

Britterne Toland, JDapies, Turner o. 11. S. v. 427-434

omhandles de ældre brittiske Kilder , især de , som
ere blevne os opbevarede i det vælske eller kymri-

ske Sprog. S. 4q3 soger Mone at vise, hvorledes de

kymriske Myther lade Verden skabes af Vandet ved

Hu eller Gud, som i denne og flere Henseender sy-

nes at svare til Eddaernes Håpi, Hår (udtalt Haupi ,

Haur) o: den Hoje, ellers kaldet Odin (ogsaa hos

Britterne Aeddon). Jfr. S. 4g6 o. f.

13- En Mængde af deres Idoler foregives at

være fundne i Ruinerne af Rhetra, dog meget be-

skadigede ved Ild; de ere beskrevne og afbildede af

Masch i hans Gottesdienst und Alterthiimer der Obo-

triten, Berlin 1771, 4. Jfr. JPotocki Voyage dans

quelques parties de la basse Saxe, Hamburg 1795.

Dog er deres Ægthed endnu neppe sat uden for al

Tvivl.

Nyt Tillæg. Adskillige af disse Idoler ha*' Hr.

M, F. Arndt beskrevet i et lidet Skrift under Titel

af : Groszherzogl. Strelitzishes Georgium nordslavi-

scher Gottheiten. Minden 1820.

14. N. A. Den slaviske Folkestammes Religion

in, m. omhaneles af Mone 1. c, I., III o. f
. ; jfr,. AH"

r



gem. Weltgesch. 5i. Th. S. 209 o. f. Umærkelige

Levninger af denne Mythologie forekomme endnu i

de forskjellige Grenes' Almueskikke, Folkesagn og

Kjæmpeviser. See f. Ex. TVladimir und dessen Ta-

felrunde. Alt-Russische Heldenlieder. Leipzig 1819.—

Om denne Folkestammes Sprog, og dets Forbindelse

med det gothiske (see Rasks Undersdgelse &c. S. 1I8

o. f.)
' '

[

15. Denne Mening, var almindelig antaget af

de Gamle , men tabte sin Anseelse , efter America s

Opdagelse, derved at Åndes- eller Cordilleras-Bjer-

gene bleve maalte, og angaves for at være de hoje-

ste paa vor hele Klode. — Forst ved den nyeste

Opmaaling af det indiske Caucasus, eller Himalajas

Fjeldtinde, er det atter bleven fuldkommen bekræf-

tet, at hine Skyther hos Justin bavde ret i deres Paa-

stand. See herefter 2den Bogs 2<iet Hovedst. 4-6

Afsnit.

Nyt Tillæg. Ved den ommeldte af brit tiske

Officerer foretagne Opmaaling, er det oplyst, at

ikke mindre end 20 Spidser af Himalajas Bjergkjede

overgaae Chimbo-razzo i Hojde. (Cofcbrooke 011 the

height of the Himalaya Mountains i Asiat. Reser-

ches XII, a53 1818). Dhawalagiri (eller bholagir)

en af disse Alpers hojeste Tinde , har en Hojde af

henved 27000 Fod over Havets Overflade (forst kal-

kuleret til mere end 28000 Fod S. 268 -ayo).

16. N. A. Om dette derimod kan siges om
de nf Herodot beskrevne Skyther, er vel meget
tvivlsomt. Dog stemmede deres Tro i mange Hen-
vender overens med den gamle Nordiske. — Ade-
*u*ig har sammenlignet de herodotiske Skythers
Ord med forskjellige Sprog, og ikke fundet no-
fien Lighed med Tydsk, men derimod eu desstorre
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med Finsk og Mongolsk; og nægter overhoved at

hine Skylher vedkom Germanerne, (udelteste Gesch.

der Deutschen, 1806, S. 25 o. f.) Efter min Mening

var dette Folkeslag af meget blandet Herkomst >

og Ritter har vist, at Nomaderne blandt dem vare

forskjellige fra Agerdyrkerne, som ældre mere dan-

nede Indvaanere, hvilke hine havde undertvunget

paa den Maade , som Hunner , Tartarer
, Tyrker o.

fl. siden have gjort saa anskuelig for Historiens

Grandskere. (Vorhalle der eur. Tolkergesch, S. 284,

299 o. fl. St.)

17« See især, hvad Tungemaalet angaaer, Pro-

fessor Rasks Prisafhandling om det gamle nordiske

eller islandske Sprogs Oprindelse, Kbhvu. 1818, samt

Dr. J. Jamiesons Hermes Scythicus, Edinburg 1812,

især S. 12 o. f. I Henseende til de thraciske og

nordiske Folks Forbindelse (hvortil Suhm, Scho-

nitig, Vedel Jarlsberg og Vedel Simonsen have sam-

let Efterretninger) fortjener og at eftersees: J.

Jamiesons Dissertation on the historical proofs of the

Scytian origin of the Greeks , foran hans ommeldte

Skrift, samt Pinkertons Dissertation on the origin

and progress of the Scythians or Goths, sidst udgi-

vet i Edinburg i8i4, især S. 74 og 107, sq.

18. Jfr. mine Undersogelser derom i Athene,

6te B. S. 106 o. f. , samt Edda antiquior , Vol. II,

S. 865-66. Mere herom i det Folgeude.

19. See Schelling uber die Gottheiten von Sa-

mothrace, Tubingen ]8io, som dog niaa jævnfores

med Miinters Erkldrung einer Inschrift die auf die

samothrac. Geheimnisse Bezug hat, Copenh. 1810,

alter udgivet i hans Antiqvar. Abhandlungen, 1 B,

1816, især dette Værks S. 198, 201. Fra Thracer

og Geter (nord og nordost fra) kom vel de hyper-
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hovæiske Kobbertavler, som efter Herodot og Rlato

bleve bragte til Delos, og siden forvaredes der, og

som indeholdt Underretninger om Chaos
, Tartaros,

JErebos
y
Elysium

y
Helvede slloderne (§. 3), samt de Godes

Salighed og de Ondes Ulykke efter Dodeu. De
athanizerende Geter , om'hvilke Herodot taler, hav-

de vist den samme Tro ; Jfr. Jamiesons Hermes Scyt.

Introd. S. 80; Gorres Asiat. Mytheng. II, 572 o. f.

Nyt Tillæg. Radloff, i haus Vntersuchungen

iiber das Keltenthum, 1822, antager Ilyperboraserne

for Skandinaver (ligesom Rudbeck allerede for længe

siden havde gjort) men det forekommer mig at stride

mod Sandsynlighed. Jfr. Ritters Erdkunde II, 907,

om de fra Hyperboræerne til de skythisk-thraciske

og helleniske Folk (over Rontus og Asia minor)

indforte Thesmophorier og Offergaver (indviklede i

Hvedestraa) efter græske Forfatteres Beretninger.

20* I haus Apologia pro Christianist See Rast-

holm om de ældste Folks philos. og rel. Men. , S#.

70G, Jfr. Creutzers Symbolik III, 3i4, (2den Udg.

3o5) o. f. Om de orphiske Kosmogonier overhoved

baudler ogsaa Wagner (tildels efter Kannes Ana-
lecta philologica) i hans Ideen zur einer allgemeinen

Myt/wlogie der alten Welt, 1808, S. 3 10 sq. Jfr.

ligeledes Gorres Mythengeschichte der asiatischen

tVelt
, 1810, 2 B., S. 362 o. f. Rriicker hist. philos*

I. 097 sq. Allgem, Weltgesch. 1 Th. S. 5G o. f.

Plato anforer endvidere, i Kratylos, orphiske Vers
°m alle Tings Fremkomst af Vandet.

21. Andre græske , selv orphiske , Digtninger

£jorde Moirerne til Dottre af Pluto og Natten, Ser-

in Æneid, I, 82, Jfr. Hermanns Handb. der

tøythologie , 2 Th. S. 9 o. f. Den eddiske Lære

^melder ikke Nornernes egentlige Herkomst; kun



cre, efter den, nogle himmelske, andre onde (som

det lader til, fra Underverdenen).

22« Denne evige Urguddom kaldte Grækerne

snart Chronos eller Kronos , snart Uranos , snart

Zeus (efter hvilke forskjellige Navne de nyere have

hygget tvende forskjellige kosmogoniske Systemer).

Saaledes siges det f. Ex. i den 12te orphiske Hymne:
Kronos, Guders og Menneskers hoje Fader, Tidens

Frembringer, hvis avlende Kraft gjennemstrommer

Verdenernes Lemmer; —- den mægtige stærke Titan

frembringer og fortærer alt, han holder Jordens

Kreds i urokkelige Kjeder o. s. v. — • Uranos, Al-

fader (nayysvEtojo) , det Heles Begyndelse og Ende,

alle Tings Vogter, den Altseende, Hojeste o. s. v#

I andre orphiske Fragmenter, hos Proclus og Apo-

lejus, kaldes det samme hojeste Væsen Zeus eller

Jupiter, og skildres som al Verdens Oprindelse, Fa-

der og Konge, en mægtig Ild og Aanden i alle Ting

o. s* v. Alt dette stemmer noje overeens med In-

ders , Persers og Nordboers Ideer om den ældste Al-

fader eller hojeste evige Guddom.

23. Recogri, ad gentiles; S. Creutzer paa sidst

anforte Sted (o.aen Udg. HI, 299). Han anmærker

at disse tre Principer, som Plierecydes af Syrus (der

udgives for Pythagoras*s Læremester) satte i Spid-

sen for sin Philosophie , vare orphiske: Zeus, Znv,

Zav (Æther) Chtonia (X&ovua, Chaos) og Chronos

(Xqovos som Tid). De svare fuldkommen til de nor-

diske: Surtur, Ymer (siden Jorden) og Tiden (ord-

net af JBors Souner). See §. 22. End en orphisk

Kosmogonie ommeldes herefter i 2det Hovedstykkes

5te Afsnit.

24. Dette bliver os især tydeligt naar vi lægge

Mærke til, at det oldnordiske Ord himno. o: Minde



(Gr. v^v) er af samme Oprindelse som himin. Him-

mel. See endvidere angaaende deu vidtudbredte

Mythe om Verdensægget ,
Allgem. Weltg. i Th.

S, 5q.
.

25« See Krugers åltcste Geschichte der Erde,

S. 18. Jfr. Allgenu JVeltg., i Th. S. 4o.

26« Efter denne mythiske Flod opkaldte Græ-

kerne forskjellige jordiske i Pontus, Grækenland

og Italien, om hvis Forbindelse med Underverdenen

de ogsaa havde forskjellige mythiske Sagn.

27» Herodot kalder Thales en Milesier, men
oprindelig- Phoenicier (I, 170). Laértius (1 B. 1 K.)

beretter udtrykkelig det Sagn: at Thales erholdt

Borgerskab i Milel , hvorhen han kom med Neleus,

der maatte drage bort fra Phoenicien. Han blev paa

Kreta indviet i Religionens og Visdommens Myste-

rier, samt drog til Ægypten for at gjore Bekjendt-

<8kab med Præsterne og dejStjernekyndige.— Skulde

de paa Anax begyndende Navne, som saa mange af

Grækernes ældste Philosopher bare, ikke give til-

kjende, at de vare Præster eller indviede Deeltagere

i Kabirernes Mysterier, da en saadan kaldtes Anax?
28. Hans Fader skal have været eu farende

Kiobmand, der handlede mellem Syrien og Græken-
land. Sandsynligvis ere lune Beretninger om Py-
thagoras's vidtloftige Reiser overdrevne , ligesom

de og modsiges af de nyeste Forfattere. Dog kunne
de ikke andet end antage det for sandfærdigt : at hau
reiste til Ægypten og der har været undervist af

Præsterne. Han blev ogsaa indviet i de samothraci-

*ke og orphiske Mysterier, hvilket da sikkerligeu

har havt en stor Indflydelse paa haus Læresætninger

og Læremaade.

1
'

9
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29. Dette femte Element har Pythagoras til-

fælles med ludernes Vise, og rimeligvis have vore

Forfædre havt en lignende Mening om Muspelheims

empyræiske Æther. Andre Vink om den orphiske

og pythagoræiske Læres Opfindelse fra Indien giver

Kanne i System der indischen Mythe, Leipzig i8i3

S. 1-3. (Jfr. Creuzers Symbolik i 2 Udg. I, 200, 699,

IV, 548 o. fl. Si.)

30. N. A. See Philolaus hos Stobæus (Ed*

Heeren p. 499). Disse Himle eller Luftrum er vel

de samme som en ubenævnt Pythagoræer hos Pho-

tius kalder Ildkreds
,
Luftkreds og Vandkreds, (Vort

Muspell , Godheim , Vanaheim).

31. N. A. Gråter har vel forst lagt Mærke til

Overensstemmelsen af Heraklits og Melissus's Kos-

mogonie med den eddiske, i Allgcm. Literatur. Zeit*

1795, Intell. Bl. No. iiu

32. S. Buhles LehrbucJi der Geschichte der Phi-

losophie , 1 Th. S. 282, 291, 297 og om Heraklit

endvidere Laertius i 9
de Bog.

33. N. A. Laertius siger (i 3<Ue Bog) at Pla-

tos Philosophio var en Blanding af den Pythago*-

ræiske, Heraklitiske og Sokratiske. De to forst-

nævnte Systemer vare oprindelig asiatiske. Dog si-

ges Sokrates ogsaa at have hort (eller lært af) Ana-

xagoras.

Nyt Tillæg. En meget mærkejig Bek-æftelse

paa disse Gisninger og Beretninger have vi siden

faaet i Ciceros hidtil ubekjendte Skrift: De Repu-

blica (opdaget og forst udgivet af Angelo Majo 1822),

hvor Scipio beretter: at Plato forst havde dra--

get til Ægypten for at samle Kundskaber, siden til

Italien og Sicilien for at gjore sig fuldkommen be-

Kjcndt med den pythagoræiske Lære, hvis Studium
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da blomstrede paa de Steder; at haii der kom i Be-

siddelse af Philolaus's Commentarer (over Pylhago-

ras's Philosopliie) og heugav sig med Iver til disse

Grandskninger ; men da Plato elskede Sokrates frem-

for Alle og sogte at tillægge ham Alt, forbandt han

sokratisk Veltalenhed og Skarpsindighed med den

pythagoræiske Dunkelhed og de mangfoldige grun-

dige Kundskaber, som han for havde erhvervet sig.

Paa den anden Side udlader A, W. Schlegel sig saa-

Icdes (med Hensyn til den saa meget forogede Kund-

skab , som de nyeste Tider give os om ludernes

ældgamle Philosophie) : "Das System des Pythago-

ras , wovon nur Bruchstiicke auf uns gekommen
sind, findet sich in seiner Gesamtheit in den Schrif-

ten der indischen Philosophen wieder. Die Ueber-

einstimmung, welche man auf beiden Seiten, bis in

die feinsten eiuzelnen Ziige erkennt , ist so gross^

dass es sehr wahrscheinlich wird , der griechische

"Weise habe aus jenen alten Biichern seiue Lehre

von der Seelenwanderung geschopft; und diese That-

sache allein ist nach unsrer Meinung hinreichend,

die JWirklichkeit seiner Heise nach Indien glaublich

zu machen," Ind, Bibi, (1822) I, 261. Samme For-

fatter anmærker : at naar man ret er bleven fortroe-

lig med de gamle Inders metaphysiske Skrifter,

troer man sig deri at læse en Platos ophojede Be-

tragtninger, og at Læren om Sjælens Udodelighed

er ikke udviklet af ham eller andre Grækenlands

Vise med storre Dybsindighed end af Brahmanerne
i deres Upanishads (Vedaernes hemmelige Texter)

hvor Gjenstanden mest behandles paa sokratisk

Maade (i Samtaler mellem en Lærer og hans Discipel).

34. N. A. Man see f. Ex. Buhles Udvikling i

Gesch, der Philos, II, 159 o. f. Bevægelsens Re-
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gelmæssighed udledte Plato fra en fornuftig Aarsag,

jjoiu -virkede efter Hensigter og handlede af sig

selv. Han tillagde altsaa Verden en Sjæl, for saa-

vidt Regelmæssigbed aabenbarer sig i dens Bevæ-

gelser, f. Ex, i Stjernernes Gang. Den regellose

Bevægelse maatte ogsaa have et Sjæleprincip, da

den forudsatte cn selvhandlende
,
skjont ingen for-

nuftig Aarsag. Derfor adskilte Plato to oprinde-

lige Verdenssjæle , en god og en ond* Den ondt:

cr særegen for Materien, og betegner overhoved

alle de raa physiske Kræfter, som arbeide chaotisk

mod hinanden , uden at styres af nogen Lov eller

Hensigt. Ogsaa i den dannede Verdenstilstand er

den Grundaarsag til al Ufuldkommenhed og til al

Uorden, alt physisk og moralsk Onde. For at om-

skabe Materien til en Verden , maatte det Regellose

forvandles til det modsatte, og det kunde kun skee

ved den fornuftige Bevægkrafts Forbindelse med
den onde Verdenssjæl, og disse tvende udgjore nett-

op den gode (eller vel rettere : den saaledes til et

Helt forenede Verden regjeres især af den). Ver-

denssjælen indeholder altsaa overhoved, i den dan-

nede Verdcnstilstand, to hinanden modsatte Principer,

hvoraf det ene er Aarsag til Bevægelsens -Regel-

mæssighed (ravtov) , men det andet derimod til Op-

losning, Forandring og Uregelmæssighed. For at ty-

deliggjore den Maade, hvorpaa Guddommen ord-

nede Kræfterne og deres Virkninger, betjente Plato

sig af pythagoræiske Læresætninger om Forholdet i

Stjernernes Bevægelser. Ellers lærte han at Gud-

dommen formaade at indskrænke den onde Verdens-

sjæls Kræfter og underkaste den en ordnende Re-

gel, men hin formaaede dog ikke gandske at standse

dennes absolute Virksomhed. Saaledes blev den on-
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de Verdenssjæl for stedse Grunden til alt Ondt, som

Guddommen ikke kunde udrydde, om den end

havde villet det. Alt dette stemmer overens med
den oldnordiske Lære, hvori Odin (af Odr

,
Fornuft),

er vor almindelige Verdenssjæl; i ham forenes alle

den skabte Verdens Guder, og saaledes repræsente-

rer han Guddommen i det Hele. Ymer (Chinesernes

Ym) er derimod den chaotiske Materie; om ham
siger Edda: "at han var ond og alle hans Efter-

kommere," nemlig Jætterne (Frostjætterne o. fl.)

ved Jætteslægten (hvortil Loke horer) udtrykkes hos

os den onde Verdenssjæl (Grundaarsagen til alt det

physiske og moralske onde) , men dens Kræfter be-

kjæmpes stedse heldigen ,
skjonr de ikke ganske

overvindes af Guddommen— lige til den skabte Ver-

dens Undergang eller Fornyelse (som hos os skild-

res i fuldkommen Overensstemmelse med de orien-

talske Troesmeninger). Læren om det onde Chaos

var ogsaa oprindelig ægyptisk, hvilket jeg nærmere

kommer til at vise i 2<*et Hovedst. i«te Afsnit,

35« Digtet Sigurdrifumdl i den ældre Edda, sy-

nes at henpege til et Slags kosmologiske Ideer (i

platonisk Forstand) hvorefter Odin skabte Verden,

See Edda antiqvior , T. II, S. 926-27; jfr. Platos,

Phoedrus og Timæus ; Briickers Hist, philos, T. I, S.

701 sq. Plessings Memnonium oder Versuche zur

Aufkldrung der Philosophie des åltesten Æterthumt

(hvori han ogsaa antager Platonismens Sammenhæng
med den skandinaviske Lære , Ja begge vare ud-

sprungne af orientalske Kilder) ; Allg. Weltg. 1 Th.

$. 61 o. fl.

36. Af en Anekdot hos La'éwtius VII, 1 , see

>i at Athenienseren Krates udtrykkelig kaldte Zeno

eu Phoenicier. I et Spottevers kaldte Timon ham cn
4

1. ' (11)

1
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phoenicisk Kjærling. Polemon bebreidede ham at

han stjal andres Meninger og iiidklædte dem paa

phoenicisk Vis. I et Hædersdigt kaldte Zenodot

ham Phoenicier, og Landsmand til Kadmus, som
lærte Grækenland BogstaYskriften.—• En anden epi-

kuræisk Philosoph af det samme Navn var en Sido-

nier af Herkomst.

'37. Det er klart, at denne hojeste Æther- og

Ild-Gud svarer til Eddas Surtur, Altings sande Op-
hav , da han ved den udsendte Varme gav Materien

(Ymer) som dannedes af Chaos (Ginnungagap) Liv

og Tilværelse; Heraklit og Pythagoræerne havde

lignende Meninger. Paa samme Maade svarer den

hojeste Himmel til Muspelheim; Verdensdyret til

Ymer, Ogsaa JPlato "betragtede Verden som et le-

vende Dyr (£o)ov), Baade efter Grækernes og Nord-

boernes Ideer var Æther i Syd, Materien derimod

(gr. vhn olcln. Hel) i Norden. Jfr. Sandal Cosmo-

graph. peterum primæ liniæ , Part. J, Havn. 1811,

Pag. 108, i46 et Pag. 7, i3, 56. Den stoiske Lære

om Verdens Grundpriuciper, Skikkelse, Jordens Be-

liggenhed o. s. v. , stemmer ellers meget overeens

med de ældre Sekter, og med de samtidige Plato-

nikere.

38. Hvor Bjerge og Stene (Jordlegemets bety-*

deligste Dele) siges at være skabte af Ymers Been.

Græske Digtere kalde og Stenene undertiden Jor-

dens Been,

39. Heri er denne Sekt fuldkommen overens-

stemmende med de ældre ioniske, pythagoræiske og

akademiske. Dette Æmne udvikles her beqvemmere

i det Folgende.

40. Om Etruskernes Philosophie, see Bruckcr

]. c. I, 345 cæt. Jfr. Gorres 1. c. II, 5yi. Allgem..

Wchg. 1 Th. S. Gø.

»
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Nyt Tillæg, De vigtigste Skrifter og Meninger

om Etruskernes, samt deres Troes og Mythologies

Oprindelse, opregnes i Creuzers Symbolik Udg.

aaen Deel S. 823 o. f. Jfr. Fiedler Mythologie der

GriecJien und italischen Tolker (i825) S. 4 96 o. f.

Zoega ansaa Tuskerne for at være af tydsk Oprin-

delse, og deres Navn for det samme som Theotiscer

eller Tydske. I de nyeste Tider have flere Lærde

eogt at understotte denne Meniug
, ja endog at vise

deres Slægtskab med de nordiske Folk. Mig fore-

kommer det især mærkeligt, at deres Statsforfatning

havde en stor Lighed med de celtiske eller nordiske

Gaiaters paa den ene, samt de hedenske Svenskeres,

Islænderes og flere Nordboers paa den anden Side,

41. N. A. Om de gamle italiske Folks Reli-

gion kunne nu især eftersees Niebuhrs og JVachsr-

muths Undersogelser over den romerske Historie

,

samt Creuzers og Fiedlers uysanforte Værker. Det

nylig udkomne Skrift : Vestiges of the ancient mari-

ners and customs, discouerable in modern Italy and

Sivily, by the rev* J. J. Blunt , London 1823, viser (i

Forening med Middletons og Miinters ældre Under-

sogelser) hvor saare meget af det italisk-græske [He-

denskab der er overgaaet i Folkets nærværende Tro
og Skikke.

42. Jfr. endvidere lleeren , Ideen uber die Poli-

tik, den Verkehr und den Handel der vornehmsten Tol-

ker der alten Welt, 5*e perm, u, verb.Aujl., Gottingen

J 8i5, 1 Th. 2 Abth. S. 3i , 43, hvor det vises at

Cypern og Kreta ni. fl. græske Øer, have oprindelig til-

hort, og været besatte af Phonicierne, men jeg har

her foran bemærket, at Grækernes ældste Mytholo-

gie og Philosophie netop blomstrede især paa di«se

Øer. Desuden vare flere af Grækenlands ældste og

rit*)



mestberomte Fyrster Phoniciere, f.Ex. Kadmus, som
anlagde cn Kolonie eller nyt Rige i Bæotien, og

Herodot mener, at den dionysiske Cultiis er bleven

indfort der ved ham og hans Folge.

Nyt Tillæg, At Grækernes Bogstavskrift nær-

mest skyldes Phonicierne, maa ansees som afgjort,

ligesom og, at den oldnordiske Runeskrift meget lig-

ner det phoniciske Alphabet, saa at den maa anta-

ges at være oprunden, enten fra det eller og fra et

ældre, hvorfra begge nedstamme. Jfr. RwGisle Bryn-

julfsens Periculum runologicum, Havniæ 1820, 8. Den
ældre Edda (dansk Overs.) III; q3 ; jfr. 76 o. il. At
vore Runer virkelig brugtes her i Norden i den he-

denske Periode, er ligeledes vist i W. C. Grimms

Skrift: Ueber die deutschen B.unen> Gottingen 1821.

43. Især Jfilford on Ægypt &c, from the an-

cient facred boolcs of the Hindus i As. JRes. Vol. III,

S. 317, 3a2, og Jones on the lorderers , mountainers

and Islanders of Asia, ibid. S. 3-4.

44. Indiens og Ægyptens japhetiske Erobrera

eller Herskere, bragte vel og den storste Del af

disse Landes indfodte raa Mennesker til en foragtet

Trældoms-Tilstand, og selv Perserne antoge et lig-

nende despotisk Regjerings- System ved deres Erob-

ringer, dog ej i saa afskyelige Former. Ved Muha-

medanernes langt senere Erobringer fristede tildels

de persisk-indiske Herskerfolk en lignende Skjæbne,

og kom saaledes til at prove den tunge Gjengjel-

delsesret. ; ^

45. See Heeren 1. c. S. 21 5, og det der anforte

Sted af Strabo; jfr. Suhms krit. Hist. af Daum., 4

B. S.2.

46. Jfr. Munter antiqv. Ablu I, i4o, Gorres 1. c.

II, 466. Creuzer 1. c. a** Udg. u, 12, i5., som



(blandt andet) oplyse: at Navnet af det rode Har

blev i gamle Dage taget i saa udstrakt Betydning

,

at Phonicierne, efter denne Beretning, gjerne kunne

have udbredt sig fra Indiens Grændser, langs med
det hele persiske Hav.

Nyt Tillæg. Ritter har nu vist (i sin Erdkunde

II, 162 o. f.) at der gaves et dobbelt Tyrus og Ara-

dus i den persiske Havbugt (paa Ormus og Bahtain-

Øerne). Jfr. BreJimer, Entd. im Alterth. 1. c. 1 Abth.

S. 108 o. f., 167 O. f.

47. See især Heeren 1. c. S. 74, n4, 223, 258,

samt BreJimers Entdeckungen im Alterthum, 1 Th. 1

Abth. 8, 107 o. f., 207 o. f., jevnfort med mange

Steder af Bitters Erdkunde.

48« See Miinters Belig, der KartJiager, 8, S. 56,

80. (Ny Udg, 1821, 4, S. 38, 129). Gorres 1. c. II,

452, 456. Maimonides bevidner, at Sabæerne have

kaldet den hojeste Lys- og Ild-Gud Himlens Aand;
jfr. §. 70, 76,

49^ N. A. Om dette phoniciske Mot (/uojt)

skulde være beslægtet med det ægyptiske Moyth
(fi(ov&) et Navn for Isis eller Jorden, som Almoder
kunne yi nu ikke bestemt sige, men det er vel ikke

usandsynligt. S. Creuzer 1. c. I, 5 19 o. fl. St. Gor-

res har sammenlignet hint Mot med det indiske

Motta, et Udtryk for Verdensægget eller Jordens

Grundstof. (Asiat. Myth. GescJi. H, 454); jfr. Mohat,

et af de kosmogoniske Grundprinciper, efter Oupne-

kJiat
, og Mout , et i samme Skrift forekommende

Navn for HaranguerbeJiah.

50. Jeg nojes derfor med at henvise tii den

Fremstilling af de mange, men ufuldkomne Frag-

menter af phonicisk Theo- og Kosmogonie' (fra San-

cJioniathons ellers tabte Oldskrift) oversatte og ud-
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dragne paa fjerde Haand af Euselius, som findes i

vor Bastholms foranforte Skrift S. 191 o. f, ; jfr. Gor-

res 1. c. 2, 448 o. f. Creuzer 1. c. 2den Udg. II , 12

o. f. Kriiger Gesch. der Urde, S. 12. Allgem,Welt-

gesch. 1 Th. S. 28 o. f. Links Urwelt I, 3l5.

51. N. A. Donop antager (i sit foromineldte Skrift),

at Phonicierne have koloniseret en stor Del af vor

Verdenspart, og giver endog Skandinavernes gamle

Religion en fuldkommen phonicisk Oprindelse ved

umiddelbart Samqvem. Brehmer har nylig i et vidt-

loftigt Værk: JSntdeckungen im Alterthum , 1 Theil

(in 2 Abtheilungen j ""Weimar 1822), sogt at yi c ~, at

Phoniciernes Handel var udbredt over g u hele

gamle Verden, og at c'sres Landkort ligge til Grund

for de ptolomæiske ot s. v. Herved tager han og-

saa særdeles Hensyn til Skandinavien og dets æld-

gamle Handelsforbindelser over Østérsoen, det sorte

og kaspiske Hav, selv med Persien og Indien o. s.

v. Jfr. Ritters Brdkunde, 2ter Theil, samt Vorhalle

der europåischen Volkergesch, Paa den anden Side

er Phoniciernes store Indflydelse paa Grækenlands

Kultur og Kultus ret nylig vist af Hoeck i hans

Kreta ister Band (1825) S. 73-76 o. il. St. Jfr. her

foran Anm. 42, 46, 47.

52. I det gamle Testamente forestilles Jehovah

som en guddommelig Flamme, eller et flammende

Væsen , hvis Klarhed Menneske-Øjne neppe , eller

aldeles ikke , formaaede at beskue. See f. Ex. 2

Mos. B. 3, v. 2 o. f., 24, v. 17, 34, v. 29 o. f. Ps«

io4, v. 1, 2, 1 Tim. G, v. 16.

53. Conformités d'opinic-s fondamentales & pri~

mitives qui sont la base de la Mythologie des Indousj

tjui se remarquent aussi dans les Mythologies et les

Mysteres de tous les ar\ciens peuples de VAsie; et qui
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se retroupent entre les opinions speculatipes et les

faits entreuus par les peuples payens, et les dogmes

et verités positives conservés par la revelation ecrité.

Bagved Mythologie des Indous, (a Roudolstadt &
Paris 1809J Tom 2, Pag, 657 sq. Udforligere sogte

Herder at vise alle gamle Kosmogouiers og Mythe-

systemers fælles Oprindelse fra Asien, samt den he-

braiske Læres særegne Ypperlighed i hans åltestc

Urhinde des Menschengeschlechts, aTheile, 1774, ud-

givet paa ny af I. G. Muller, 1806.

Nyt Tillæg* Hos os har Prof. C F. Hornemann

nu givet en almindelig Oversigt over de ældste oster-

landske Philosophers vigtigste Læresætninger, især

med Hensyn til Bibelens Lærdomme, samt tillige til

de græske Philosophers paa hine grundede Systemer,

i sine Afhandlinger, lienhorende til Philosophie , Mo-
ral og Theologie, iste Bind, 1817, S. 211 o. f. I 2<l*t

Bind (i823) omhandles Grækernes ældste Philoso-

pher, S. 285 o. f. Hertil hore Michaelis, Burtons,

IVards, Rosenmilllers o* m. fl. Uudersogelser og Op-
lysninger over Hebræernes Lære o. s. v. , som Re-
sultater af Sammenligningen med Orientens ovrige

Folkeslags,

54- P. Ex. Gbrres 1. c. S. 468, 5i4 o. f. 5a8.

55« See især Tychsen de religionis Zoroastri

Gpud exteras gentes vestigiis i Comment. Societ* Reg.

Goett. Vol. XII. Zinks Urwelt I, 5o4 o. f.

56. N. A/ Mærkeligt er det , at de skabende Guder
i'Valas Spaadom ogsaa tillægge Morgen, Aften m. m.
<*e siden brugte Navne (See §. 8).

57. N. A. Valas Spaadom antager ligeledes, at

Dage og Aar forst kunde beregnes efterat Sol, Maane
°& Stjerner vare skabte. Ligesaa simpelt er Udto-
gt af Platos Katurphilosophie i Zaerz's 3dle Bog:
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iv^v'^^H^HBSB^ : '•
;

»'Nat, Dag, Maaned og alt sligt er Dele af Tid, der-

, for er ingen Tid til uden Verden er til; naar den
er til, saa er der og Tid. For at der kan være Tid,

ere Sol, Maane og Planeter blevne til. At Aarsti-

deriies Antal kan klarligen kjendes, og Dyrene lære

at tælle, derfor har Gud antændt Solens Lys." (Ris-

Ijrighs Oversættelse,, udg. ved B. Thorlacius I, i46),

58. Lys er Guddommens evige Symbol i Øster-

laudene. Lys er dens Klædning, Jehovah er Lys

og boer i Lyset, siger Herder, og udvikler disse

Sætninger nærmere (1, c. I, S. 55 o. f.), samt viser,

hvorledes Lyset forestilles i den mosaiske Kosmo-
gonie som det skabende Princip (Kgesom Ilden eller

Lyset i den nordiske). Jfr. Polier 1. c. II, 658-59,

7*4, 717.

69« Efter Indernes mythiske Tidsregning svarer

en af Brahms eller Guddommens Dage til et Aar

efter menneskelig Udregning. Jfr. Inders,£Grækers,

Etruskers o. fl. Verdensaar.

60. N. A. Professoren i Mineralogien vedKjo-

benhavns Universitet, Etatsraad og Ridder TVad,

61. N. A. En meget lignende Forklaring over

Jordklodens præsumtive klimatiske Varme i dens

oprindelige Tilstand har Chladni senere givet i en

Afhandling, udkommet 1822. See her foran S. 52.

62. See Heerens Ideen 1. c. 1 Th. 2 Abth. i65.

Andre ville, at de kom fra det lykkelige Arabien,

men dets og Ægyptens ældste Kultur var vel og

især af indisk Oprindelse. De seneste Chaldæers se-

mitiske Sprog beviser ikke , at det babyloniske Ri-

ses forste Herskere, som indforte eller grundede

dets hoje Kultur, vare af samme Herkomst« Hvo

vil vel nægte, at Flerheden af Engellands ældste Ind-

byggere vare Celter, og talte disses Tungemaal,

#
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endskjondt dets nuværende Sprog mest bestaacr af

egentlig gothiske Elementer? Vilde man vel ikke

ansee den for afsindig, som paastod for Alvor, at

de nordamerikanske Fristaters forste Indbyggere,

havde været Engeismænd, fordi der nu ikke gives

et audet almindelig talt eller skrevet Sprog, og dog

er det ikke stort over 3oo Aar siden, at der ikke

var en eneste Europæer i dette nu saa mægtige Ri-

ge ! Jfr. Anm. 67.

63. Munter antiqvar, Abh. \ Th. S. i4o-43.

Jfr. Heeren 1. c. S. 147, i64, 186-87, sq. 206 o. II.

Om et uhyre assyrisk-chaldæisk eller bactrisk-me-

disk Rige i den mythiske Tidsalder, der skal have

indbefattet alle Lande mellem Indus, Taiiais og Nil,

see Gdrres 1. c. II, 263
,

og de der anforte vestlige

Skribentere, jevnforte med de ostlige angaaende Ma-
habads Rige, S. 267 o. f. Mere herom i det for-

ste Tillæg til nærværende Afsnit.

64. Den hellige Hierotiymushar opbevaret foros

den chaldæiske Sætning: at forend den synlige Ver-

den blev til, var der en anden mork og formlos,

kaldet Hyle og Chaos af Grækerne
, Afgrunden af

Moses (jfr.
J. 34). Ved den bedre Natur gaves den

Dannelse og Oplysning. Hyle er vort Hel (Hel-

heimj, Chaos vort Gap (Ginnunga-GabJ ; Aserne eller

Himlens Guder, Verdens Skabere, udgjore den be-

dre Natur. See ellers om Chaldæernes Religion og

Kosmogonie: Briicker 1. c. S. i32 ir. io4 sq. Gor-

*es L c. S. 270,' 3oo, 3io, 3i2 it. 3o8, 5ai. Herder

!• c. S. 368 sq. Bastholm 1. c. S. 190. Creuzer 1.

C (2aea Udg.) II, 22. Zink 1. c. I, 321, og de af

disse Forfattere anforte ældre Skrifter. J£r.AHgemeine

Weltg. 1 Th. S. 34 o. f. OmSabæismen overhoved

see især JVagners Ideen zu einer allgem, Myfilologis
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Værker S. 2o3, og Kleukers Iiidledn. /*'Z Zendauesta

im kleinen, Riga 1789, 8, 1 Th. S. 19.

65« See iovrigt Bastholms Forklaring over Frag-

menterne af Berosus 1. c. S. i84 o. f.
; jfr. Gorres

1. c. S. 3o8, 3o9. Mærkeligt er det og, atChaldæerne

antoge især 3 Himle
,
ligesom Edda ({. 21) , hvoraf

den overste er Persernes (og Nordboernes) forste

Lys. Bailly Histoire de Astronomie ancienne, 2 Edit.

(Paris 1781) S. 390. Endvidere synes den saakaldte

chaldæiske Zoroasters Orakler at fortjene Opmærk-
somhed; deri beskrives den evige Skaber som et

intellektuelt Lys- eller Ildvæsen, over den empyræ-

iske Himmel , hvori gode Dæmoner opholde sig

;

derunder er Ætheren, og allernederst Skyeluften

;

)[\:Briicker Hist.philos. I, i32 sq. Buhle Gesch. d. Phi-

los. I, 57 o. f.

Nyt Tillæg. Om det armenisk-pontiske Bjergfolks,
;

Chåldæers eller Chaldiers, Sammenblanding med Assy-

rier eller Babylonier, forst som hvervede Krigere (mue-

ligen etslags Prætorianere, ledsagede aflignende Her-

skesyge og Lykke til dens Tilfredsstillelse) samt siden,

tildels som en Præstekaste, handler Ritters Erdkunde T,

796 o.f. Grotefend antager ligeledes Chaldæer, Kardu-

eher og Kurder, for det samme Hovedfolk (iiher ost-

gothische Urkurden, i Schriften des Frankfurter Ge-

lehrten-Vereins fur die deutsche Sprache ,
2*es Stiick^

Kurderne ere > som bekjendt, et med Perser eller

Parther nærbeslægtet Folk; og saaledes kunde vi

formode et nærmere Forvandtskab mellem vore For-

fædre og Chaldæerne end de ovrige Semiter. Ellers

har Grotefend i et andet Skrift forklaret forskjellige

babyloniske Kileskrifter paa Stene, som forfattede 1

Zendsproget og henhorende til Ormuzdtroen, fra de
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persiskr-mediske Herskeres Tid (Erlduterung uber ei-

nige babylonische Cylinder &c, i Dorows Morgenlån-

dische Alterthiimer, ister Heft 1820); jfr. samme For-

fatters Fersische Ihonographie auf bdbylonisclten und

ægyptischen Kunsiwcrken, i Bottigers Amalthæa, 2

Band~ 1822.

66« See Haritsandras , Harischandas eller Arit-

sandirens* Historie, oversat af det tamuliske ved vor

Fuglsangs i Videnskabelige Forhandlinger ved Sjæl-

lands Stifts Landemode , 1 B. 2 H, 1811. Et andet

Uddrag af samme findes hos Folier i Mythologie des

Indous, II, 563 sq. , hvor Helten kaldes Haritchund,

Nyt Tillæg, Efter Ellis*s Account bf the Vedas

&c. er denne beromte Fortælling grundet paa en

Itahasa i de ægte Vedaer, og altsaa af en meget hoj

Ælde. As. Res. (1822) XIV, 4o.

67« See her foran Anm. 62. Indlysende Exem-
pler herpaa giver endvidere det Angelsaxiskes For-

franskning af Normannerne , hvorved et ganske nyt

Sprog dannedes paa faa Aars Tid. Det er Enhver

bekjendt , at man nu i Skaane og tilgrændsende Pro-

vindser ej taler andet end Svensk, skjout deres Sprog

for ikke fulde to Sekler siden var ægte Dansk. Saa-

ledes har og det Franske fortrængt det Tydske i El-

sas o. s. v.

68. Ziv*' Jones Afhandling om Araberne i Asia-

Hc Researches. T. I. Kleukers Zusåtze und Erlåute-

rungen i Asiat. Ablu, ster B. (1796) S. 42. JVilford

on Ægypt &c, As. Res., Vol. III. Gorres 1. c. II,

5*4 o. f. Brikker 1. e. Heeren 1. c, 2ter Th. (i8i5)

S. 396-97 sq. Rulis Geschichte des Mittelalters (1816)

S. i55, 181. Om Udbredelsen af dén, dionysiske Cul-

*ns fra Indien over det lykkelige Arabien, Æthio-
pien og Ægypten, til Grækenland, samt om det iu-



diske, arabiske og æthiopiske Nysa m. m. see Hee-

ren L c. S. 4i3. Jfr. Kanne System der indischen My-
the (i8i3) S. 1-3.

Nyt Tillæg. Om Arabernes meget tidlige Ud-

bredelse over den hele bekjendte gamle Verdens syd-

ligere Deel see Ritters Erdhunde II, 292 o. fl. St.

Brehmer sager at udlede deres Stamfædre fra Bae-

trien eller dets Nabolag, Entd, in Alterth., ister Th.

i«te Abth., S. 129 o. f. I nyere Tider udbredte de

deres Herredomme over den storste Deel af den

gamle Verden, ved Hjelp af en nyopfunden fana-

tisk Religion , stiftet af Muhamed Abul-Kasem Ebn

Abdallah (forst Handelsmand, siden Hærforer og hie-

rarkisk Fyrste) omtrent i Aaret eft. Chr. F. 622 (hvor-

fra Muhamedanerne regne deres Æra). Efter haus

Dod delte hans Læres Bekjendere sig i to Hoved-

sekter (siden atter delte i mange mindre) nemlig

Sunniter (hvortil Tyrkerne eller Osmanerne hore)

og Schiiter (eller Alis Tilhængere), blandt hvilke

Ny-Perserne ansees for de ypperste. Det lykkelige

Arabien var i Muhameds Opvæxt Handelsverdenens

Middelpunkt. Der samledes Brahmas og Buddhas

Tilhængere fra Indien og dets Naboland, Zerduschts

fra Persien , foruden Joder og Christne. Med alle

disse Troesbekjendelsers Lærdomme og Traditioner

synes Muhamed at have gjort, sig bekjeudt, og deraf

sammensat sit nye (i Koranen indforte) Religions-

system
, hvorfor Monotheismen (ligesom oprindelig

i de nysnævnte) især var lagt til Grund. I det i8de

Aarhundrede opstod Abdul Wahab , i den arabiske

Provinds Nedsjed, som Muhamedanismens Reforma-

tor, til en, end renere, Monotheisme. Hans Efter-

følgere have fulgt de samme intolerante og herske-

syge Grundsætninger som Muhamed, og tildels vist
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sig frygtelige som Krigere, men nu for Tiden ind-

skrænker "Wechabiternes eller AYahabiternes Vælde

sig kun til en Deel af Arabien.

69. Jfr. Brilcker 1. c. 3o6 sq, Gbrres 1. c. 298

sq. Heeren 1. c. II, 364 o. f. Jones on the borderers

&c. of India 1. c. S. 3-5. JVilford 1. c. 352, 517, og

de i disse Skrifter aiiforte klassiske Forfattere.

Nyt Tillæg. I de nyeste Tider ere vore Kund-
skaber om det gamle Æthiopiens Beskaffenhed og

Monumenter meget udvidede, ved adskillige euro-

pæiske Reisendes (som Burckhards, Lights, Salts, Bel-

zonis, Cailleauds, Gaus o. Fl.) ufortrodne Bestræbel-

ser og videnskabelige Graudskninger , hvorved det

er oplyst, at Nubien har fuldt saa mærkværdige Old-

tidsmonumenter at opvise, som selve Ægypten, En
ypperlig Udsigt over Resultaterne af disse Foreta-

gender er meddelt i sammentrængt Udtog, med til-

iojede oplysende Bemærkninger og Sammenstilling

med ældre Beretninger, i Ritters Brdkunde, ister Th.

Afrika. 2te Auflage, 1822. Her (S. 218) omhandles
Lægen Zarreys grundige Udvikling af den Sætning:

at de gamle Æthioper, som grundede de beromte
Stater i Meroe og siden i Ægypten , vare af den
abyssinske Folkestamme

, og at Kopterne ere deres

udartede Efterkommere. Dog synes det koptiske og

abyssinske Sprog nu at være ganske forskjellige. Om
det mærkværdige Meroe, see især Ritter 1. c. S. 567
o. f., 601. Til de allernyeste Værker derom horer
Journal of a visit to some parts of Ethiopia by Ge-
orge Waddington and B. Hanbury. London 1822. 4.

Jegkjender det kun af en Recension i London mont/t-
ly Rewiew, Octbr. s. A., hvoraf det erfares, at For-
fatteren soger udforlig at vise, at Meroe er ældre
*ttd Theben og Memphis, samt at Ægypterne fik de-
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res Kultur og Statsindretninger fra Æthioperne —
hvorved Recensenten anmærker, at Klassikerne ved

Æthioper undertiden mente Araber og luder. Om
disse tvende ældgamle Folkeslag, blandede med den

afrikanske Barabra- eller Berberstamme, eller andre

ylborigines, have frembragt den abyssinske eller old-

ægyptiske Race, det maa vi vel overlade Eftertidens

Grandskere til nærmere Oplysning eller Afgjorelse.

I det svenske Tidskrift Idunna, 7de Hefte (1817) læ-

ses en interessant Beretning fra en svensk Reisende

(L. N.J i Nubien. Han anseer dette Land for at

have været Staten Meroes nordlige Deel. Ogsaa be-

skriver han forskjellige mærkelige Malerier over

Feldtslag o. s. v., hvor den sejrende Helt (som i Ka-

lapsché S. 81) gjerne forestilles rodbrun af Hudfarve,

men hans Fjender dels sorte som Negre, dels hvide

som. Asiater (Araber, Perser eller andre). Berbernes

Farve falder endnu i det rodbrune
, og deres Le-

gemsdannelse har næsten intet tilfælles med Negre-

nes, men desmere med Europæernes, De have og-

saa et særeget Sprog, som vel fortjente en nojagtig

Undersogelse.

70« Paa den anden Side oplærtes og kultivere-

des Grækenland især af Phoenicierne , samt andre

asiatiske Folkeslag. See ovenf. §. 5o, 5i, 56-59, 65.

71. N. A. Andre antage Kneph (Cnuphis) der-

for, som efter Porphyrius (de præpar. evang.HI, n)
blev dyrket under Skikkelse af en sorteblaa Mand

med Scepter og Diadem, udaandende Verdensægget

af Munden. Plutarch bevidner, at Thebaidens Ind-

vaanere dyrkede ham som en uskabt og uåodéUB

Gud. Dette var maaske Tilfældet med Phthas i an-

dre Norner. Jfr. Prichard Analysis of the Eg>'Plian
m

Mythology {London 1819) S. 170. Her gjenfmde vi
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paa en Side Indernes blaafarvede Vishnu, udaandendé

Verdensægget, og paa den anden Side vor, efter Nav-,

net, morke eller dunkle Surtur, som udsender He-

dens Aande eller Luftning, hvorved det ægdannede

Verdenslegeme forst oplives« Nogle Oldgrandskcre

antage, at Amun (hvoraf Grækernes Ammon, Jupiter

Ammon) var Ægypternes evige Alfader, der aaben-

baredes ved Kneph ogAthor (som mandligt og qvin-

deligt Naturprincip) som atter avlede Plitjia, Ildens

og Lysets Guddom o. s. v. Herom paa et andet Sted.

Amun synes vistnok at ha\e i Meroe (ligesom se-

nere i Ammonium) været auseet for den hojeste

Guddom.

72. Saaledes have og nogle nyere Naturforskere

philosopheret. See f. Ex. Kriiger i Geschichte der

Erde S. i3, i5.

~73» See Bastholm 1. c. S. 127 o. f. Gorres 1. C.

56o o. f., it. 587 o. f. Jahlonsky Pantheon ASgyp-

tiorum (ij5o) Tom. I, 58-5g, 4.1, 47-49, 5q. Allgem.<

Weltgesclu ister Th., S. 3o sq.

Nyt Tillæg. Prichard har især (I. c. S. 170)

holdt sig til folgende Sted af Hermes: "Der var et

bundlost Morke i Afgrunden og Vand ,
og en subtil

(ætherisk?) Aand, vaanende hos guddommelig Magt

i Chaos. Da fremsprang et helligt Lys og Elemen-

terne bieve fortykkede af Sand (atomistisk Stov) fra

den vaade Substanz, og alle Guderne uddelte Natu-

rens Sædæmner." Dette Fragment nærmer sig paa en-

gang til den bibelske, indiske, platoniske og nordi-

ske Kosmogonie. Endvidere er det mærkeligt, at de

egyptiske Myther lode de fældede Jætters Blod be-

dække eller væde Jorden, og Menneskene fremkom-

me deraf. Prichard (S. 169) sammenligner dette Sagn
Jued det nordiske om Ymers Jfr. det Chaldæiske i
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Mythologie og Oldsager, angives eller omhandles af

Creuzer 1, c. II, a4o o. f. (1819) samt flf Richter i

hans Uebersicht der ind., pers., ægypt., griech. und
alt-italischen Mythologie und Beligionslehre, mit Be-
ziehung auf die Phantasien des Alterthums (1823).

Dog forbigaaes der Belzonis mærkelige Reiseheskri-

velse , Prichards nylig paaberaabte Analyse , samt

forskjellige Afhandlinger af BoecTch , Bellermann og

flirt. Her i Danmark har denne Videnskabsgren nu
fundet heldige Bearbejdere, da Etatsraad og Prof.

B. Thorlacius allerede har meddelt os tvende Af-

handlinger (indrykte i det skand. Lit. Selsk. Skrif-

ter) nemlig: a) om Ægyptens symbolske Oldtidsmin-

der, især Pyramiderne (1821) og bj de gamle Ægyp-
ters Porestillinger om Underverdenen og Tilstanden

efter JDoden (1822) foruden flere hertil horende Pro-

grammer. Ligeledes har Pastor og Ridder H. Bastholm

(i det nævnte Selskabs Skrifter) givet en meget lo-

vende Prbve af en Oversættelse af Værket Descrip-

tion de VEgypte
r
med titfbjet Commentar (1823).

74« Den beromte Euhemerus var af denne Sekt.

Næsten skulde man troe at han forst var falden paa

den Tanke: at alle Grækernes Guder havde forhen

været Menuesker, ved at betragte de vilde Nasamo-

ners Skikke i Cyrenaica , da de nemlig ærede deres

ypperste Forfædre guddommelig, sore ved deres Gra-

ve o. s. v. ;
ogsaa Mauritanerne tilbade de Afdode.

See allgem. Weltgesch. lGten Th., S. a4i, 287.

75. Vi vilde vel heller ikke , uden at have de

nomstodeligste og foleligste Beviser i Hænder, troe

Amerikas Befolkning fra Europa og Afrika, i eu.

Tid af tre hundrede Aar, over det store Verdens-

hav ; Indbyggernes totale Udryddelse i nogle af dets

x



Laude ; eu saadau Tilvæxt for en af deus Hovedsta-

ter, blot ved europæiske Udvandrere, i eu Tid af

100 Aar (og, i mere indskrænket Forstand, i 4o Aar)

at den er bleven en af Verdens vidtloftigste og mæg-

tigste, ja vil maaske, om andre 100, blive saare far-

lig for den gamle Verdens mægtigste Riger. Skulde

vi da ansee Ægyptens og Æthiopiens Kultivering

fra Indien , tildels over Arabien , i en langt længere

Tid, i en langt mindre Frastand, og under langt

gunstigere Omstændigheder, for Fabler og Dromme-

rier, blot fordi samtidige trykte Boger ikke kunde

underrette os derom!

76« Religion der Carthager. (Kopenlu 1816) S.

8-1 3, 56, 81. Jfr. IJeeren 1. c 2ter Th., S. i54.

Jtyt Tillæg, Munters Skrift er siden udkommet
i en meget foroget Qvartudgave (med et Tillæg, au-

gaaende Sardiniens Kultus) 1821. Jfr. Creuzers Sym-
bolik 11. Mythologie 1. c. II, 261 o. f.) om Carthagos

Religion, og om denne Hovedstads Beliggenhed m. m.
Dr. Estrups Lineæ topographicæ Carthaginis Tyriæ
&c. (JEIavn. 1821) samt, efter ham, Ritters Afrika

(1822) S. 916 o. f.

77. N. A. Siden dette blev skrevet have vi

faaet nye Underretninger om den saakaldte Maha-
badske Sekts Lære. Jeg vil derfor meddele de vig-

tigste af disse i en Tillægs-Paragraph.

78. N. A. Dog endnu kun i Oversættelse. Af
disse Troes - Skrifter har vor berb'mte Sproggrand-
sker, Prof. Rask, medbragt særdeles \igtige Codices
fra sin asiatiske Reise

, og de bevares nu her ved
Universitets -Bibliotheket. Da han, efter foretague

ttudersogelser, er overbevist om Zendskrifternes Ægt-
hed

, var det meget at onske, at de endelig i ham
"isatte finde eu saa lærd som omhyggelig Udgiver

I. (12)
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Efter de franske og tydske Oversættelsers Publika-

tion, skete mange heftige Angreb paa Zendbogernes

Aulhentie ni. v. — endog af store Mænd , som
Jones, Zoé'ga, Meiners o. Fl., men de have ogsaa fun-

det heldige Forsvarere i en Herder, Johannes Mul-

ler, Tychsen, Gorres, Creutzer , v. Hammer, Rhode,

Bastholm o. m. Fl. Ikke desmindre have de faaet

en ny Modstander i den lærde IV, Ershine (on the

sacfed hooks and the religion of the Parsee, i Trans-

actions of the literary society of Bombay, — Vol. 2.

London 1820) som troer at Zendsproget har været en

Dialekt af Sanscrit, og at Zendavesta er skrevet i

de ftirste Sassaniders (helst Ardeschir-Babegans) Tid

(altsaa omtrent Aar 23o eft. Chr. Fods.) da de gamle

religieuse Traditioner bleve samlede, og atter fore-

nede til et Helt. Var end dette sandt, vilde Zend-

bogerne dog have stor ' Mærkværdighed for os, men
Bask har gjendrevet Erskines Hypothese i en paa

Engelsk forfattet Afhandling (som han har havt den

Godhed at laane mig i Haandskrift, men som for-

modentlig allerede er udkommet i det Bombayske

Selskabs Skrifter, 3<Jie Bind). Deri antages det: at

Zendsproget er det gamle Mediske, og at det tyde-

lig har været beslægtet med Osernes (Osseters, Ossers

eller Asers) endnu i Caucasus levende Tungemaal,

samt at Zendbogerne ere skrevne kort for Alexan-

der den Stores Tid. Zendsproget læses og i de be-

romte Kilskrifter, og andre Indskrifter, som ere de-

chifrerede af Munter, Sylvester de Sacy ,
Grotefend

O. Fl. Om denne ældgamle og særdeles mærkelige

Religion og de den angaaende Skrifter, kunde nu

ellers især eftersees Creuzers Symbolik, 2^n Udg« h
65o o. f,, samt: Die heilige Sage, und das gesammte

Beligionssystem der alten Baktrer, Meder und Perser
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oder des Zendvolks, von J, G. Rhode, 1820, jævnforte

med forskjellige lærerige Recensioner i de Wiener

og • Heidelberger Jahrbiicher der Lit erat ur , samt

Links Urivelt, I, 292 o. f. Grotefends Afhandling

:

persische Ikonographie &c. i Rottigers Amalthæa,

i*et Bind, 1822, og Richters Uebersicht &c. 1823.

79. Rundehesch i Kleukers store Udgave af den

fortydskede Zendavesta. Riga 1776, 4. 5 Th. Cap.

10, 12. 8.

80« N. A. See Creuzer 1. c. S. 697 o. f. samt

Rhode S. 170, 182 o. f. Zeruan, Zervan skal betyde

Tid ; akerené (af samme Rodder som det nordiske

o-gérdr, ogiordr for 6-gérin, dgiorin som kiorin &c.)

uskabt, altsaa det samme som Evighed, det evige

' Væsen. Ved paa sit Sted at udvikle Begrebet om
Surtur , som den ældste Alfader , vil hans Identitet

med hin Zeruane akerené sættes i et klarere Lys.

Ligesom AhrimanQg Ormuzd frembragtes af denne,

-

saaledes ogsaa Ymer og Odin af hin o. s. v.

81« N. A. Ormuzd regnes ogsaa undertiden selv

til Amschaspauderne, ligesom Odin til Aserne. Rask

oplyser (i sin forommeldte Afhandling om Zend-

sproget) at Amschaspand iGrundtexten heder Ama>-

sho-ppænte, i Pehlvi Amhuspand o. s. v. Hvorle-

des det i denne J. ommeldte Ur-l)eld svarer paa en

^Iaade til Imaus og Imer antydes nedenfor i

ad«* Hovedst.

82« Amerdad betyder vel Udødelighed eller

udddelig) ligesom det Sanskritske Amertah eller

u*tn''rdam
i

Udodeligheds Drik eller Frugter, som
£ave Guderne denne Egenskab. Længere hen fore-

kommer Livets, Kilde og Udodeligheds-Træ (eller

^rugt) i de persiske Myther. Begge Dele ommel-

. og i de nordiske* Det pers. og ind, a er her

• ("*)-
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det græske piivative a, det oldnordiske 6 eller å

samt a t lovrigt er Resten af Ordet i begge Sprog

ligeledes beslægtet med det gamle skandinaviske, samt

det nyere danske og tydske m. fl. See Glossariet

til Edda antiqvior T. II. i Ordene Mord, Myrda;
a , u,

83. See §. 8, at Ymers Haar bleve til Væxter

og Planter. De nordiske Skjalde kalde derfor disse

baade Ymers og Jordens Haar m. m.

84* See Bundehesch i bemeldte Værk, paa de

foranforte Steder.

85« See Kleukers Zend-apcsta 1. c. Jeschts Sa-

dés LXXIX (4-7 Cap.) 2. Th. S. 222-23, 226-27, 239 .

86« Zend-avesta 1. c. 3 Th. S. 77. Jfr. Gorres

1. c. I, 225-27, 2a9 stI*

* 87« Hist, philos. Undersog. 1. c. S. 267. Aelteste

Urhunden des Menschengesch, 1806, 1 Th. S. 43o o. f.

De relig. Zoroastrij Comm. Soc. Goett. Vol. XII.

Nyt Tillæg, Siden er Overensstemmelsen , saa-

vel mellem den hebraiske og persiske Kosmogonie,

som mange andre Poster i begge Folks Religions-

lære, udforlig vist i Rosenmiillers altes und neues

Morgenland oder Erlåuterungen der heiligen Schrift

ans der natiirlichen Bcschaffenheit , den Sagen, Sit-

ten und Gebrauclien des Morgenlandes, 6 Bind

(Leipzig 1818-1820). Jfr. Links Urwelt (1821) I,

3o4, 309. Ogsaa Prof. Vater i Kcinigsberg skal i

sin Commentar over Pentateuchen have sogt at be-

vise de mosaiske Traditioners Forbindelse med de

oldpersiske.

88. Bundehesch i3, 20 og 21 Kap. Efter nogle

Fortolkere betyder Tschekaé't Daeti det kaspiske

Hav, der, som bekiendt, er særdeles uroligt og



stormende. See Zoroasters Levnet foran Zendave-

sta 1. c. 3 Th. S. i5.

Nyt Tillæg. Rhode viser li c. S. 4oc)i at*Ned-

gangen til denne Afgrund var dannet af Ahriman,

i det han, i en Slanges Skikkelse, gjennemtrængte

Jorden. Jfr. Slutningen af Valas Spaadom om den

skumle Drage som kommer tilflyvende, slæbende

Lig i sine Vinger.

89. Bundehesch Kap. 3, 4, i4 o. f. Zendavesta

1, c. 2 Th. S. 207.

90« Den eneste Forskj el mellem Zend- og Ed-

da-B6gerne i Mythens Fremstilling er den , at Abu-

dad skildres som horende til de gode, Ymer til de

onde Skabninger, ligesom Abudads Morder til de

onde, Ymers Banemand til de gode Guder. Denne

Forskjel reiser sig sandsynlig fra Zoroasters Refor-

mation af den mediske Tro. Perser, Meder og de

gamle kaukasiske Folk, med deres Naboer, Skandi-

navernes Forfædre
,
udgjorde vel oprindelig en ene-

ste stor Nation. Siden skiltes de ad; Kadusier fra

Meder, Turan fra Iran, og det ene Broderfolk

blev det andets sorne Fiende. Zerduscht eller

Zoroaster opstod blandt Mederne og omstobte deres

Troes-System. Han forbod Billeddyrkelsen, som gik

i Svang hos de beslægtede Naboer, og forkastede

deres Guder, Dever eller Viver (Nordboernes Tivar

©Iler JDiar) som onde, og de Rettroendes Forfol-

gere — Heraf hin mærkværdige Forskjel. — Ikke
desmindre finder man, at den persiske og nordiske

Mythologie hvile paa den selvsamme Grundvold.

Det samme er jo og Tilfældet med de yngre Perser

og Tyrkernej begge ere Muhamedanere, men af

forskjellige Sekter, og ansee derfor hinanden som
ugudelige Kjættere, samt afskye og hade hinanden
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af Hjertens Grund. Katholiker og Protestanter ere

vel begge Kristue, men, desværre ! have de tit staaet

i selvsamme hadelige indbyrdes Forhold, —- for ei

at opregne ilere lignende Exempler.

91. I sit vigtige Skrift om Isis og Osiris, Græ-

kerne havde det temmelig almindelige Sagn, som
Aristoteles, PlutarcJi og Laértius have opbevaret

os : at Zoroaster havde levet længere end 5ooo Aar
for den trojanske Krig. Den forstnævnte Philosoph

mener ellers , at de chaldæisk-persiske Mager vare

ældre end Ægypternes Vise.

92. Navnet Mithr eller Mithra betegner maa-

ske derfor det samme som Oldskandinavernes og

Islændernes Midr (MiJ)r, Mithr) den midterste, mel-

lemste, Lat. Medius &c, af Sanskrit Madhjah, Islandsk

Midia, Dansk Midte, Lat. Medium &c, See endvi-

dere Edda antiqvior Tom. 2. (Midr, Midla) S. 726.

Mithrasdyrkelsen blev, som bekjendt, udbredt (nær-

mest fra Lille-Asien) til Græker og Romere, samt

endvidere (inaaske ad andre Veje) til Dacieu, PaTino-

nien, Germanien, Helvetien, Gallien o. s. v. Flere

Forfattere have i den senere Tid vidtlofiig behandlet

denne Gjenstand, som Zoé'ga, Millin, Creuzer, v*

Hammer — og nu allersidst Heinrich Seel i Mithrage-

heimnisse , wåhrend der vor- und urchristlichen Zeitt

zu Aarau i8a3. Her omhandles ogsaa Mithra-My-

steriernes synderlige Sammenhæng med Kristendom-

men og Anvendelse paa dens Lære.

93. N. A. Derimod er det sandsynligt, at Odins-

,4roen paa den ene Side, for den indkom her i Nor-

den, og endmere i senere Tider, til den blev for-

trængt af Kristendommen , var i liere Henseender

forandret fra sine forste Grundlæg ; samt at det sam-

me paa de?i anden Side har været Tilfældet i Asien
1 /

4
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med Buddhatroen, som erkjender mange menneske-

lige Reformatorer af dette Navn, og har delt sig i

forskjellige Sekler, efter de Laudes lokale og poli-

tiske Forhold, hvor de ere blevne herskende eller

tolererede. I den sidste Tid have liere beromte For-r

fattere (som Jul. Klaproth, A* TF. Schlegel, Bucha-

nan og Davy) nægtet al Forbindelse mellem Odins-

og Buddha-Troen, formedelst den fuldkomne Ulig-

hed i disse Sekters moralske Lære. Nu maa denne

t.is tnok forekomme os meget stor, men er dog intet

afgjorende Bevis for hin Sætning. For at vælge et

lignende Exempel, saa kan man ikke (livormeget

man end maatte fristes dertil) benægte, at de blod-

torstige Fanatikere, som. i Religionens Navn ode-

lagde det blomstrende Amerika med Ild og Sværd,

og som paa samme Maade grundfæstede Inqvisitions-

tyranniet (det skjændigste og grusomste som nogen-

sinde har existeretj— bekjendte sig til Christi blide

Lære, og foregave at foretage sligt til hans Ære og

Velbehag! Vistnok findes der ellers store Ligheder

mellem den Mythologie som tilhorer Odins- og Bud-

dhareligionerne, elier hvad jeg paa sine Steder kom-
mer til at bemærke, og formodentlig grundes begge,

i de væsentligste Punkter, paa Asiens ældgamle Erna-

nations- og Inkarnations-Lære, men med meget for-

skjellige Modificationer , ligesom vi vide at den

kristne Tro har delt sig i næsten utallige Bekjeu-

delsesformer hvis Tilhængere, i Levnet og Lære,

tildels vare eller ere saa forskjellige som Lys og

Morke ! I selve Indien see vi den synderligste Blan-

ding af den blodige Sivadyrkelse og den fredelige

Buddhakultus 5 hvilke Forandringer kunde da ikke

disse Systemer have undei-gaaet paa deres lange

Vandring til vort Norden! Jfr. Tillægget om Sikherne.
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94« See Snorre Sturlesons norske Kongers Hist*]

Olaf Trygvesdns Saga io4 Cap. , hvor Hedningen
Brik Rode kalder cleu kristne Præst eller Missionær

en Skeman o: Schoman, Schaman; ventelig for den
usædvanlige Dragts , eller visse Ceremoniers Skyld«

I de nyere Tider have Mange anmærket den syn-

derlige Lighed, som finder Sted mellem den buddhi-

stiske, iudisk-schixmanske eller lamaiske, og den ka- ^

tholske Kultus. Om den oprindelige schamanske

eller asiatisk-buddhis tiske og andre indiske Sekter,

see Bastholm 1. c. 3g5 sq., samt 291, 4o4 sq., og især,

hvad de brahmanske Hovedsystemer angaar, JMoors

Hindos Pantheon (London 1810), Polier Mythologic
,

des Indous, 1809, I, 191, Wards JView &c. 181 5,
Colebrooke i Asiatic Researches

,
VII, 2.79 o. f

. , for-

uden flere Hovedværker, som vi i det Folgende finde

Lejlighed til at anfore.

Nyt Tillæg* En muelig Forbindelse mellem

den buddhistiske og kristelige Religion have Gat-

terer , Richter o. Fl. antaget. Jfr. Palmhlads Tibet

i det svenske Tidsskrift Hermes, 4<le Hefte (1821) S. 54

o. f., med Hensyn til hint Lands lamaisk-buddhisti-

ske Troeslære, som Georgi antog for at være en

fordærvet Manichæisme, og som Munter troer at

være blevet forkyndt og omdannet i Norden af den

mythisk-historiske Odin (i hans Odinische Religion

1821, atter tillige udgivet i samme Forfatters Ge-

skicJite der Binfuhrung des Christenthums in Dane-
mark und Norwegen eller Kirchengeschichte von D.

und JV., i ste* Th., 1823).

95. N. A. , At Brahmaner, eller, som Grækerne

maatte udtrykke det, Brachmaner , er Ordets rette

Skrivemaade, viser A» JF> v, Schlegel i Indische Bi-

bliotliek 1 B. 1 H, (1820) S. 83. Ogsaa i gammelt



Tydsk skrives h for ch, der atter uærmer Gig til Ly-

den g (som i Bragmaner). En muelig Forbindelse

mellem Indiens og Nordens Bragmaner [(vore Bra-

garmenn
,
Bragmenn) vil af os blive omhandlet ved

at sammenligne Brahma og Brage som Taleres og

Digteres Guddomme m. m. Den brahmanske Troes-

bekj endelse hyldes paa en noget forskjellig Maade

af to Hovedsekter, Sivaiter og .Vishnuviter , saa

kaldte efter de Guddomme som enhver af dem an-

seer for den overste. Mellem Brahmanister og Bud-

dhister staa Jainaerne eller Dsainaerne, som dog ligne

de sidstnævnte meget mere, og ere maaske blot en

reformeret Buddhistsekt, som tolereredes i Indien,

efter at de egentlige Buddhadyrkere vare udryddede

eller landsforviste. Om Indiens tre ældste Religi-

oner (Brahmaners, Buddhisters og Jainaers) kunne

endvidere eftersees W. Ershines Underretninger i

Transactions of the lit, Soc. in Bombay, 1819, I,

198 o, f. ,
_

96. Jeg har læst den engelske Original, trykt

efter Rammohun Roys eget Haandskrift i Calcutta

1816, stor 8, under Titel: Translation of an ^bridge-

ment of the Vedant or Resolution of all the Veds, the

most celebrated and revered JVork of Brahminical

Theology, establishing the unity of the supreme being,

end that he alone is the object of propitiation and
worship, by Rammohun Roy. Den blev' ogsaa aftrykt

i Monthly Magazine 1817 (udkommet i Loudon, da

forfatteren havde tilsendt dets Udgiver sin Afhand-
ling, med Anmodning om at indrykke deh deri)

samt er endvidere udgivet i Indien 1 det persiske,

og et eller ilere af de indiske Sprog. En tydsk

Oversættelse deraf udkom i Jena 1817. Colebrookes

vigtigste hertilhoreude Afhandlinger i Asiatic Re-
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searches ere disse: i Vol. 8 (London 1808): Ø/z ///6*

Vedas or sacred Jfritings on the Hindous, p. 3o3sq.

Vol. 5 (1799) og 7 (1800): On the religious Ceremonies

of the Hindous. Af Paolinos Oversættelse af Arnera-

cosjia er isie Afdeling trykt i Rom 1798, stor 4,

under denne Titel: Amarasinha j Sectio I«a coe-

lo. Værket er forfattet i selvsamme Aand og til

samme Brug for de indiske Digtere og Mythologer,

som Kénningar i Skålda (den prosaiske Eddas Fort-

sættelse eller anden Deel) for de oldnordiske. Det

forommeldte Systema Bramanicum , affattet i In-

dien efter Underretninger af Brahmanerne, er ud-

givet paa Latin i Rom 1791, 4, men bragt i Uddrag,

og fortydsket, med tilfojede oplysende Anmærknin-

ger, af Kleuher, under Titel : Das Brahmanische Re-

ligions-System &c>, Riga 1797-8. Endvidere har Ra-
olino a San JBartholomæo givet vigtige Oplysninger

cm Indevnes Tro og Mythologie i sin Viaggio alle

Indie orient alt , Roma 1796, 4, som man dog maa

jevnfore med Forsters, ved Anmærkninger oplyste,

tydske Oversættelse, 1798 (hvorefter vi og have eu

dansk, men forkortet, Kh. 1799) samt liere Berigti-

gelser ved hans Opgivelser af forskjell ige nyere For-

fattere. Foruden Poliers for nævnte Hovedværk (S.

167), har jeg endvidere benyttet mange hertil ho-

rende Afhandlinger og Oversættelser fra det indiske

Sprog i de beromte Asiatic Researches of the So-

ciety, instituted in Bengal for inquiring into the hi"

story & anliquities , the arts, sciences and literature

of Jsia, i s *e til 11te Vol., London 1788-1811, samt

Kleukers Anmærkninger til den tydske Oversættelse

af de trende forste Dele, under Titel: Asiatische

Abhandlungen . &c. , 5 Theile, Riga 1796-97, tillige

med forskjellige andre tydske Skrifter og Oversæt-



teiser af indiske Værker, ved Fr. Schlegel, Bopp, Kanne

o, fl., som nærmere anlores paa vedkommende Ste-

der. Endelig har Forfatteren til dette Prisskrift

benyttet nogle trykte danske Afhandlinger og Over-

sættelser fra de indiske Sprog ved vor Fuglsang,

hvis Godhed han og har at takke for den nydte Ad-

gang til hans egne hojst mærkelige, men enduu

uudgivne Haandskrifter over Indernes Mythologie,

Tungemaal og Sæder, samt hans originale, i selve

Indien (efter Foliers Maade) forte literære Dagbo-

ger. De ovrige afbenyttede Værker over Indernes

Historie, Religion og Literatur, paaberaabes her for

sig selv ved givne Lejligheder.

Nyt Tillæg. Ved siden at fortsætte dette Stu-

dium, har jeg fundet Anledning til at gjennemlæse

og benytte ilere vigtige Værker ,
angaaende den in-

diske Literatur, som tildels for ere nævnte og dels

nærmere herefter ville blive aiiforte. Kun nævner

jeg her især (med Hensyn til det nys sagte) : Ellis

Account of a modem imitation of the Vedas , with

ramarks on the genuine Works i As. ReL i4de B.,

Calcutta 1822, S. 1 o. f. (hvori det, blandt andet,

paastaaes, at den paa Fransk oversatte og i Europa

beromte Ezour Vedam er en ny Efterligning af de

ægte Vedaer). Cosha, or dictionary of the Sanscrit

Language bf Amarasinha. With an English inter-

pretation and annotations by II, 2\ Colebrooke Ésq.

Serampoor 1808. 4. Jfr. Nyérup Catalog. libr. San-

erit. p. 7, 8 og 11. A. W. Schlegel indische Biblio-

thek I, 12, lg. De nyeste og mærkværdigste Op-
tegnelser af Værker, som henhore til den indiske

Literatur, har man i disse Skrifter: Catalogus li-

brorum Sanskritanorum
,

quos Bibliothecæ Universi-

tatis Ilavniensis vel dedit vel paravit Nathanael
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JVallich^ Dr. &c. Scripsit Erasmus Nyerup. Havn,
1821. (Jfr. samme Forf. Program 1820: De literære
Bergmænd i Indien hidtil Midten af det i8*l« Aar-
hundrede eller Udsigt over Europas gradvise Be-

kjendtskab med Sanskrit -Literaturen indtil ij5o
t

samt Prof. Rasmussens Fortegnelse over alle orien-

talske Boger i denne Wallichske Samling, indfort i

Dansk Literatur-Tidende for 1819 No. 7 til 10. El-

lers har man nu en uhyre Mængde Skrifter over

Indiens Historie, Geographie, Statistik, Naturhisto-

rie m. in., over hvilke Gunther Wahl , forsaavidt

de vare udkomne for i8o5, udgår paa Tydsk en

vidtloftig Fortegnelse. Jfr. A. W* Schlegel iiber den

gegenwårtigen Zustand der indischen JPhilologie (med

ilere Afhandlinger og Efterretninger (i hans indischc

Bibliothek 1820-23 ; Creuzers Symbolik &cc. 2<3en Udg.

I, 542 o. f. Richters Uebersicht &c. (i823) S. 3a o.f.

Om den fornævnte indiske Reformator har Nyerup

(l. c. p. 4i) meddelt nogle Efterretninger (fra

Monthly Rewiew Jul. 1820) at han nemlig er fodt

1774, som Son af en hojt hædret Fader; var selv

en stor Orientalist o. s. v. Endvidere berettes F61-

gende af Missionair Hr, Rosen i et Brev fraTritschi-

aapali i Indien af 24 Septbr. 1822 (trykt i Nyerups

Magazin for Rejseiagttagelser 4B. 1 H. 1824): "Hvor-

meget europæisk Oplysning kan virke paa opvakte

Gemytter, sees især tydeligt paa den nu saa be-

kjendt blevne Rammohun Roy i Calcutta. Han .er

en indfodt Indianer af betydelig Formue. Han var

forst en Afgudsdyrker, men ved at læse en Mængde

af de beste Skrifter i den engelske Literatur, folte

han det latterlige i Afguderiet i den Grad , at han

ganske forlod det. Dot eneste, han beholdt af sine

Hindu-Lærdomme, vare de Schastre som ere af e*



renere moralskt Indhold. Christen blev han da ikke,

men Deist'* o.s.v. Et andet Slags Exempel paa Ind-

flydelsen af Brahmanernes Omgang med Europæerne,

i religios Henseende, læser man i en anden dansk Mands

Breve fra Bengalen af 18 Novbr. 1819 (1. c. S. 29).

Nyerup meddeler (Catalog. p. 4i, 42) Titelen paa 6

audre Tractater eller Oversættelser af samme Ten-

dens som formeldt, udgivne af RammuJion Roy i

Aarene 1816 til 1819.

97. Instituts of Hindu Law , or the ordinances

of Menu according to the Gloss of Culluca
,
comprising

the Indian System of Duties
,

religious and civils ,
—

verbally translated from the original Sanscrit ; with

a preface hy Sir JVilL Jones, Calcutta 179^. Ogsaa

trykt i Oversætterens Works Vol. III, London 1796,

og oversat paa Tydsk af Huttner , under Titel af

Menus Verordnungen &c.
f Weimar 1797? 8. Jones

ansætter denne Lovbogs Ælde til 1280-880 forChr.F.

Originalen er, efter haus Dod, udgivet i Calcutta

fra Sanskritpressen i8i3. Den forommeldte yngre

Samling blev forfattet og Lovstederne med det sam-

me oversatte i Persisk, ved en Committee af Brah-

maner i Calcutta, i Aarene 1773 til 75. Nathanael

Halhed oversatte den paa Engelsk under Titel Code

of Gentoo Laivs, London 1771. Siden fik man deraf

en tydsk Oversættelse Yed R. E. Raspe (das Gesetz-

buch der Gentoos &c.
9
Hamburg 1778). See om disse

indiske Lovsamlinger Nyerup Catalog. Libr. Sanser.

p. 44 o. f. Den lærde (ogsaa her i Danmark be-

kjendte, nu i Rom boende) Dr. C C. Bunsen
y
har

(ved Hjelp af Jones's og Colebrookes ypperlige For-

arbejder) sammenlignet den indiske Arveret med den

gamle attiske, og vist deri den mest paafaldende
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Overensstemmelse (de jure Atheniensium hereditarid

disquisitio philologica, Goett. i8i3).

98« See Indledningen til den londonske Octav-

Udgave af Asiatic Researches Vol. 5 0799) : "Van-

dene hede Nara fordi de bleve frembragte af Nara
eller Guds Aand

,
og da de vare hans forste Aydna

eller Bevægelsessted, saa kaldes han derfor Naraya-

na o: den som hevæger sig paa Vandene." Jfr. TVorks

of 7F. Jones, III, 66. Efter Bhagavadam blev Rum-
met skabt af Guds Tanke. Dette Rum frembragte

Luften; Luften Ilden; Ilden Vandet og Vandét Jor-

den. See Chr. Bastholms sindrige Forklaring her-

over (Hist. philos. Undersog. S. 3yi).

Nyt Tillæg. Mange Steder af de indiske Old-

skrifter om Bralnii, Brahma eller Parabrama (den

hojeste Gud) som Verdens Skaber og Hersker, ere

uu samlede i Niklas Mullers Værk: Glauben, JVis-

sen und Kunst der alten Hindus in urspriinglicher

Gestalt und im Geivande der Symbolik &c. ister Bd.,

Maynz 1822, især S. 5i6 o. f. Der handles udforlig

om Brahm som Nara og (eller) Atma, Al-Aanden9

Universets .Aaud eller Sjæl, .S. 195 o. f. Jfr. Moors

Hindu Pantheon S. 1 o. f. II, 170. Majers Brahma

S. 28. Jfr. JVagners Ideen 1. c. S. 24.

99. Colebrooke i Asiat. Res. V. 56 1. Paa et an-

det Sted (VIII, 452) anforer han folgende Yttrin-

ger af den sorte Yajurveda: "Der var kun Vande

aliene; denne Verden var oprindelig Vand; deri

rortes Skabningens Herre, bleven til Luft" (o: Aand)

o. S. V. Forskjcllige allegoriske Skildringer niVish-

nu, som frembringende Verden af Vandet, sees hos

Moor, Tab. 7 og 20.

100. Samme Forfatter 1. c. VIII, io4.

101- Oupnekhat Tschehandeh o : secretum tegen-



ffa/ra fifc. ed. Anquetil du Perron, Parisiis 1801-2,

Vol. 1, 2, 4 fo. Originalen er egentlig oversat ved

Udgiveren af det Persiske (dog med indblandede in-

diske Benævnelser paa de mystisk-philosophiske Be-

nævnelser og Begreber) samt bestaaer mest af Ud-

tog af Vedaerne. Gorres har givet udforlige Uddrag

af denne vidtloftige og uordentlige Samling (hvis

anforte Oversættelse er desuden saa vanskelig at læse

ved de anbragte barbariske Konstruktioner i det la-

tinske Sprog) i haus Asiat, Mythengesch. I, 71 o. f.

med vedføjede Citationer af selve Værket; jfr. Maj-

ers Brahma S. 36 o. f. Om herdens Tilblivelse af

Vand og Ild efter Indernes Meninger overhoved, see

endvidere Gorres S. 77, 177, samt Paolinos Anmærk-

ning til Amarasinha 1. c. p. 108.

102. N. A. A. JV. Schlegel o. fl. have vist, at

de tre store indiske Guders Navne bor rigtigst skri-

ves Vis/mus, Siuas, Brahmå. Formodentlig have

de fleste andre europæiske Lærde foretrukket For-

merne Vishnu, Siva, Brahma, som mere passende til

de blandt os sædvanlige Bojningsmaader
,
og derfor

tager jeg mig ogsaa den Frihed at følge heri den al-

mindelige Skik.

103. N. A. Om disse Indernes allegorisk-kos-

mogoniske Myther kan man nu endvidere eftersee

N. Mullers GL JV. und K, der alten Hindus, S. io5 o.

f. Ligesom Moor havde (1810) ved sit Pantheon gi-

vet os mange ægte Afbildninger af Indernes Sind-

billeder og mythiske Væsener paa 106 store Kob-
berplader (af hvilke adskillige ere kopierede i den
nye Udgave af Creuzers Symbolik) ; saa har Muller

ogsaa (1822) ved sit nysnævnte Værks første Deel
meddeelt (i Steentryk) 177 lignende, men forhen

ubekjendte billedlige Fremstillinger, hvoraf nogle



ere særdeles mærkværdige for den nordiske Mytho-
log. At Oum og Haranguerbehah der betragtes paa

samme Maade som vor Ymer og Ygdrasill, forbehol-

der jeg mig at vise paa vedkommende Steder. Her
ommelder jeg kun et indisk symbolisk Billede (paa

et særdeles kunstigt Brystsmykke af Guld og Solv,

besat med. Ædelstene, 1. c. S. 528, 554, Fig. 12) som
svarer til de her forommeldte orjriiiske Forestillin-

ger (§.*52) paa en særdeles paafaldende Maade: Her

seer man nemlig et Lovehoved med Oxehorn , samt

Verdens- eller Tids - Slangen jtnanda (Midgaardsor-

men) bidende sig selv i Halen, og lignende en Dra-

ge ved Ulfojede Vinger. Af Lovens (Jotnas eller

Kraftens) Bryst fremgaaer Koen (Audumbla ; Jorden,

efter mine Tanker) og Bier sværme fra eller om Ko-
ens Bryst (jfr. Bierne i Mythen om Urdas Kilde).

Biernes betydningsfulde Anvendelse i Grækernes Sym-

bolik er for tilstrækkelig vist af Andre. Symboliske
1

Billeder finder man vist og i Mængde blandt de my-

thologiske Figurer som smykke Indiens talrige Tem-

pelhuler og nyere Pragtbygninger. Af disse Min-

desmærker (saavel som og de nyere fra Muhameda-

nernes Tider) ere adskillige afbildede ved Niebuhr ,

Daniells, Valencia o. fl., og siden udgivne samlede

i en stor og kostbar Samling ved Langlés (Monu-

-'mensancien & modern de V'Hindostan , a Paris 1821)

med 147 Kobbere i Folio, samt lærde Afhandlinger

vedkommende Indiens Historie og Archæologie. For-

fatteren mener, at Ægypterne virkeligen, under Se-

sostres, have fort Krige i Indien, ligesom Jollois (i

lians Description de Thébes) soger at vise, at Scener

af Sesostre&s indiske Ledingstog ere forestilte paa

Væggene af Palladset i Medinet-Abu (See Ritters

Erdkunde anden Udg. I, 742). Slige Tog, hvis de

I
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have fundet Sted, synes dog at forudsætte ældre Sara«

qvem ined Indieu, hvis Oprindelse W. Jones, Ren-

. nel, Forbes o. 11. have tilskrevet indiske Udvandreres

Nedsættelse i Æthiopien og Ægypten, med Henhold

til Monumenternes Lighed i begge Lande m. m. Den
sidste er nylig benægtet af Qvatremere de Qvincy (i

Journal des Savans, i8a3, S. 92 o. f.) da han finder

deh ægyptiske Kunststil langt ædlere og mere dannet

end den indiske. Herved maa man betænke, at In- .

dernes Vandring til Ægypten og faste Bosættelse^

der, ikke kan have skeet i en kort Tidspunkt, samt

at lokale- Forhold, de ældre Aboriginers Bygnings-

maade, Tro og Sæder, kunne have foranlediget bety-

delige Afvigelser fra den indiske Smag. At den yn-

gre Stil saaledes blev rigiigere og mere uddannet

end den ældre (ligesom selve Folket) var da saare

naturligt; saaledes blev siden den ægyptiske Kunst

forædlet i Grækenland der end senere gav Italien

og det nyeste Europa de fuldkomneste Monstre. Dog
antoge Mange , indtil Ægypternes Monumenter i de

nyere Tider bleve os rigtig bekjendte, at deres og

Grækernes Kunst intet havde tilfælles med hinanden.

Saaledes maa jeg og bemærke, at en forholdsmæssig

ringe Del af Indiens artistiske Mindesmærker (forsaa-

Vidt de have undgaaet Muhamedanernes voldsomme

Ødelæggelser) er endnu bekjendt i Europa, og at de*

sandsynligen er Eftertiden forbeholdt, at faae en no-

geniedes fuldstændig Kundskab derom, men for kan
neppe nogen afgjorende Dom afsiges i den Sag.

104. N. A. Dette Rige kaldes af Forskjellige

Burmhan, Birma, Barma eller Brachma, indbefatter

omtrent 12000 Qvadratmile og 17 Millioner Menne-
sker, men dets Indre er dog hartad ubekjendt for

Europæerne. Til de nyeste Efterretninger om Bir*>
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manerne hore de som findes i Hiram Cox's Journal

of a residence in the Birmham empire, London 1822.

Et udforligt Udtog deraf indeholdes i Ethnographi-

sches Archiu 17de Binds iste Hefte. (Jfr. Anni. 108).

105» N. A. Prof. iføsjt har paa Ceylon noje

undersogt dette Sprog, og han anseer det for vel at

være meget gammelt, men dog yngre end Sanskrit,

og vistnok nedstammende derfra. Han har fort med
sig hertil et stort Antal uudgivne" Haandskrifter i

Pali og Singalesisk, vedkommende Buddhisternes Tro,

Liturgie, Mythologie, Historie m. v. , som med Ti-

den baabes at ville blive benyttede. Rask agter at

udgive en Udsigt over de nævnte Sprog, saavel som

andre i det sydlige Indien (den malabariske Sprog-

klasse) hvoraf det ftirste Ark (for de singalesiske

Typers Skyld) er trykt i Colombo paa Ceylon. Et

Uddrag af de Underretninger man kort for havde

om Pali-Sproget og de bag-indiske Dialekter m. in.

er ellers meddelt af Vater i Værket: Proben deut-

scher Volksmundarten
,
Sprachforschungen und Sam-

lungen, besonders iiber Ostindien &c, 1816, i Artike-

len Ueber die Sprachen und Literatur der indo-chi-

7iesisc7ien Vdlker, S. 195 o. f., tildels efter Leyden on

the language and literature of the Indo-Chinese Na-

tions i As. Res. X, 286 o. f., samt Buclianan o. fl.

106. Engelske Lærde, som i For -Indien have

sammenlignet de halvvilde Bjergboers Sprog med

de civiliserede Inders , have neppe fundet et eneste

Ord lignende og ensbetydende med disses, hvis Di-

alekter alle synes at nedstamme, i storre eller min-

dre Grad, fra Sanskrit.

Nyt Tillæg. Prof. Rask fremsætter (i sit $r-

onmeldte Haaudskrift om Zendskrifternes Oprindel-

se) folgende særdeles mærkværdige Mening om dc
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indiske Sprogs Herkomst: De indiske Aboriglnes

hestode formodentlig af Teluger , Tamuler, Canare-

ser og Malabarer, som bleve undertvungne af frem-

mede Erobrerfolk, der iudtrængte fra Vest- eller

Nordvest-Kanten, og medforte Sanskriisproget, hvor-

fra Hindostans nuværende samtlige Dialekter (med

Indbegreb af Guzerati og Mahralti) paa en eller an-

den Maade nedstamme. Hine Ur-Indvaanere ere nu
fortrængte til Halvoens sydligste og ostligste Kyster.

Levninger af Tamulisk o. s. v. findes i de nordlige

Dialekter. — Yed sit Ophold i Trankebar havde Hr.

Pastor Fuglsang fundet mange synderlige Ligheder

mellem det tamuliske og det danske Sprog, hvorom
han har skrevet en særegen Afhandling , spm endnu

ikke er udgivet i Trykken. A> W. Schlegel anseer

de forommeldte hist og her i Indien adspredte halv-

vilde Bjergboer for at være dets Aborigines, og at

Sanskrit eller det Oldiudiske har (naar de undtages)

været hele Landets ahnindelige Sprog, paa den Tid

da Grækerne ret begyndte at lære Indien at kjen-

de, og éndnu betydelig senere. See haus Ind. Bibh

I, 358, 428, 4oo. Fra en Del af hine Bjergfolk eller

og fra udvandrede Pariaer (eller Tschandalaer) sy-

nes de i Europa omstrejfende Zigeuner eller Tatere

(efter Grellmanns Undersøgelser) at nedstamme, S,

£27, Jfr. endvidere Fr, Irwin on the similitude be-

tween theGipsy and the Hindost ane e language i Trans-

actions of the lit. Soc. of Bombay I, 53 o. f. I samme
Bind meddeles Briggs Efterretning om Bunjaraerne

Og Macmurdo's om KattVerne (i Katliwar eller Gu-

zeraf) tvende indiske Folkeslag, som regjeres af

forskjellige Hovdinger af Rajput- eller Kshetria-

Stammen, samt etslags Barder (eller Skjalde) som
kaldes Bhatter. Kattierne have for boet ved Bred-



derue af Indus ; de siges at være sande Hinduer , og

dyrke Siva eller Maha-jDeo; dog ligne de meget

niere Oldtidens Skandinaver. Nogle ere endog af

athletisk Storrelse , have lyse Haar og blaa Øjne

'

(ligesom adskillige nordlige indiske Fjeldboer) 'o.

s. v. I det Hele ere de et krigersk Folk, spise Kjo-

det af Faar, Gjeder og Vildsviin o. s. v. Jfr. Mac-
murdos fortsatte Efterretninger om Nabofolkene i

Cutch og til Floden Indus, i s. Selsk. Skrifter II, 2o4.

107- See Asiat. Res. V. 4o, VI, 455 o. f. El-

phinstones Geschichte der Engi. Gesandt schaft an den

Hof von K'ibul, 1808, ubers. von Ricks ,
ister Ban

d

(JFeimar 1817) S. a4a og 5oo. Bactra ansees af

Mange som det ældste Hovedsæde for Indiens og

Persiens Cultus og Cultur; jfr. Hyde de veterum Per-

sørum, Earthorum & Medqrum Religionis historia

Ed. 2 (Oxon 1760, 4) pag. 28, i3o, 426, 524, og Hee-

rens Ideen &c, 1. c. 1 Tht S. 3 16, 465.

Nyt Tillæg. Forst efter at alt det ovenstaaeude

var skrevet, har jeg gjennemlæst Ritters Erdhunde

(1-2 Del) og Vorh. der europ. Tolkergesch. (s. Aiun.

16, 69), hvori den beromte Forfatter med stor Udfor-

lighed har sogt at vise, at Buddhalæren er en af

Asiens og hele Verdens ældste Religioner, men har

dog undergaaet adskillige Forandringer, der synes at

kunne henfores til tre Perioder, nemlig 1) Ren Mo-

notheisme; forskjellige Brudstykker af denne Lære,

f. Ex. Dogmaet om Syndfloden, ere opbevarede for.

os ved Hinduers, Persers og Hebræers ældste Skrif-

ter. 2) Den mellemste Periode, som begynder for

os med de forste historiske Underretninger om den

indiske Cultus, ved Alexander den Stores Ledsagere,

da allerede Samanæer (Samaner, Schamaner) og

Brachmaner staae ved Siden af hinanden ,
ligesom



Budier og Mager, efter Herodots Beretning, i de

baktriske Lande. I dette Tidsrum overgaaer den re-

xiere Tro til Idolers Dyrkelse, medens brahmansk

og zoroastrisk Visdom fremblomstrer i deres Kær-

hed. 5) Det sidste Tidslob kan antages at begynde

omtrent ved Christi FSdsel, da Manichæers, Arria-

• ners og græsk -philosophiske Sætninger blandedes

med Buddhalæren og gave den en ny Skikkelse.

Buddhisterne uddreves allerede i den morke Oldtid

fra Indien og Iran (det medisk-persiske Rige) til de

mod Østen og Norden liggende Lande (Tsc/iin og

Turan) hvorfra de atter udbredtes, mest som Han-

delsfolk eller hierarkis!, regjerede Stammer, til for-

skjellige af Vestasiens og Europas Lande. Med Bud- *

dhas Navn betegnedes saalede3 hele Kaster, Slægter,

Stænder eller Folkeslag i meget forskjellige Egne,

som Budier i Medien, Budiner i Skythien, Butader

o. 11. i Attika, Botachider i Arkodien, Butakider jjaa

Naxos, i Karien og paa Sicilien. Efter ham kaldtes

Bodona (elles Dodona) og mange andre, (mest helli-

ge) Steder i Grækenland o. s. v. ,
ligesom han paa

den anden Side er Slavernes Vodher (Woda?), Ger-

manernes TVodan
y
Skandinavernes ØJzrø m. m. Nogle

af Ritters etymologiske Forklaringer ére vel aaben-

bare forfejlede, 'men ikke desmindre ligger der me-

get nyt, sindrigt og sandt i hans hertil horende

mojsommelige Undersøgelser og deres Resultater, om
hvilke jeg ellers maa henvise til hine vidtloftige

Værker, hvis Fortsættelse (over Europa) den lærde

Verden begj ærlig seer i Mode. Jeg haaber endnu

at kunne benytte den ved Hovedfremstillingeu af

Mytherne om den nordiske Odin, sammenlignet med
Asiaternes Boda eller Buddha. Jfr. Anm. 95. Paa

den anden Side ere A. TF* Schlegels hertilhorende
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Yttringer og Lofte om en nojagtig Provelse af Mit*

ters Meninger (i Ind. Bibi. 1823, I, 4i4 o. f.) ikke

mindre mærkværdige, saa at disse tvende udmærkede

Lærdes hinanden inodende Forskninger nu synes at

love klarere Oplysninger over denne saare vigtige,

XH en dunkle og stridige Post i Menneskehedens Historie, .

108« See især Francis Buchanan (on the religion

end literature of the Burmas) As. Res. Vol. "VI, i63.

109« Odin kaldes i Grimnersmaal (Str. 45) pekkr

(Thekkur) o: behagelig yndet. SeeJSdda ant. I, 6i»

706, min danske Oversættelse I, i84, IV. 285. Tha-

kur (TheJcur) er i selve Indien et af Buddhas Nav-

ne. Asiatic Researc/ies X, 129, i3o.

110. Buchanan 1. c. pag. 258. Jfr. Gorres 1. c*

II,'58o.

111. See især folgende Afhandlinger i Asiatic

Researches: Mahony on Singala or Ceylon and the

tloctrines of Boodda\ll } 52i Joinville on the relig. and

manners of the people of Ceylon, VII, 397 ; jfr. Re-
marks on some antiquities on the West- and South-

Coasts of Ceylon, VI, 426 sq.; Harrington Remarks

on Ceylon VIII, 529, samt endvidere, om Ceylons

Buddhister overhoved, Heeren 1. c. 2 Th. S. 435,

437, it. 454.

Nyt Tillæg. Om Ceylons Forfatning, Religion

311. m. har jeg endvidere gjennemseet folgende Vær-

ker: Robert Knox Ilistorical relation of the island

of Ceylon, London (forst 1681) 1817, 4, Philaleths

History of Ceylon, 1817, 4. (for en stor Del uddra-

get af Nederlænderen Valentyne's yderst sjeldne og

kostbare Værk Keurlyke Beschryving van Choroman-

del &c, Amsterdam 1726, i 5 Foliobind med nogle

Hundrede Kobbere). John Davy Account of the in-

terior of Ceylon &c> London 1821. 4. Denne mærk-
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værdige Øe er nu (siden i8i5, eller efter et dæm-

pet Opror 18 18) fuldkommen underkastet Storbri-

tanniens Krone. For Danske har den i flere Hen-

seender historisk Mærkværdighed, og sidst tillige for

vor Literatur , da Prof. Rask opholdt sig der i A to-

ret 1822, og reducerede det singalesiske Alphabets

Characterer til latinske, som nu indfores der i Sko-

lerne. Saaledes udbredes Culturen, der for udvan-

drede fra Østen (hvor den nu synes at være svæk-

ket eller standset ved hoj Alderdom) atter fra Ve-

sten til sine forste Plantesteder, maaske til et nyt

Kredslob paa vor urolige Planet l

14.2. See Gorres 1. c. I, 149 sq. Kleuker Asiat.

Abhandl. II, 4g.

Nyt Tillæg. De nyeste og tilforladeligste Efter-

retninger om dette lidet bekjendle Øerige indeholdes

i folgende særdeles interessante Værk: Begehenheiten

des Kais. Russ. Marine - Capit ains Golownin in der

Gefangenschaft bei den Japanern in den Jahren 1811,

1812 und i8i3, nehst seinen Bemerkungen aber das

Japajiische Reich und Folk, und eineni Anhange des

Capt. Rikard , aus dem Russischen iibersetzt von Dr.

C. J. Schultz, 2 Theile, Leipzig 1817-18. Forfatteren

forsvarer Japaneserne, mod ædel Varme, for de mod
dem afMunkeraseriet udbredte usandfærdige og skam-

melige Beskyldninger. Han viser at de spansk-por-

tugisiske Katholiker, ved deres landsforræderiske og
fanatiske Machinationer, beredte alle Kristne en evig

Forvisning fra Japan (som de maaske agtede at be-

handle paa en lignende Maade som de sydamerikan-
ske o. 11. Higer) hvorfor de kun have kunnet so'gt

at hævne sig ved giftig Bagvaskelse. Skulde vel ikke

den samme Aand kunue spores i Middelalderens Mun-
keberetninger bm Skandinaver og andre Folk, me-
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dens de endnu hyldede den hedenske Tro og sb'gte

at forsvare deres Selvstændighed mod Pavedommets

Indflydelse ? — Med Hensyn til vort særegne For-

maal bemærker jeg her, at Golownin heretter (II, 10)

det , ham ' meddeelte i Japan almindelige Sagn: at i

de ældste Tider var hele Jorden bedækket med Vand
i en Række af utallige Aar, indtil den almægtige Ska-

her ' Tenko-Sama (Himlens Behersker) gav den æld-

ste af sine Sonner, Kami, Tilladelse til at danne og

befolke den, Kami skabte Øen Niphon (Japans st&r-

ste Øeland) den ypperste paa Jorden; Guds ovrige

Born fulgte hans Exempel og skabte andre Lande o.

s. v. Japaneserne ausee sig for at være af samme
Folkestamme som Kurilerne (der atter ere beslægtede

med Sagaliens Beboere) hvilket Goloivnin ogsaa fandt

bekræftet ved Lighed i Sprog, Ansigtstræk, Love,

Sæder og Skikke. Derimod tilstaa de at have havt

meget Samqvem med Cliineserne, hvoraf en stor Deel

forbleve i Landet, dog mest som Krigsfanger ; samt

at indiske Udvandrere have anlagt Kolonier i Japan,

• som medbragte den der nu herskende Religion , der

ogsaa synes at være en omdannet Brahmanime (II, i5).

Ellers er Folket delt i adskillige (i det mindste fire)

religiose Hovedsekter, hvoraf en foregives at være

Landets oprindelige, hvis Hoved Kin-Rey eller deu

geistlige Keiser især ansees for at være; den anden

indbragt fra Indien , deu tredie fra China, og den

fjerde (uvist hvorfra) hylder en ren Sabæisme, som.

atter har frembragt en Sekt
,af Ilddyrkere (II, 32,

35). Kåmpfers og Fleres ældre Beretninger synes

.at vise, at Buddhas eller Xakas Tro (kal'det Budsdd)

som skal være indkommet fra Siam eller China, har

særdeles mange Tilhængere i Japan. •— Almindelig

Historie over Reiser til Lands og Vands, i5de B.,
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Khavn* 1760, 4, S. 187. (S. 175 o, f.) meddeler for-

skjellige Efterretninger om tre japanske Hoved-

sekter.

113« Gorres 1. c. I, 62. Bayer Museum Sinicum

(Petropoli ifio) Tom. 2, p. 261. AUgem, TVeltgesch
4

I, 75. Bastholm Hist, philos. Unders. S. 275 sej. it.

436 sq.

N, A. Blandt de nyeste og tilforladeligste Ef-

terretninger om Chinesernes Religion, ere de som

meddeles af Abel Remusat i hans Fortale og An-

mærkninger til Livre des recompenses & des peines,

traduit du Chinois, A Paris 1816. Efter dem ansees

kun de tre nævnte Religioner : Taotses, Fo's og Con-'

fu-tses (inddeelte i 9 Sekter) for sande og tilla-

delige i China. Fo's Tilhængere ere upaatvivielige

Buddhister (Saraanæer eller Schamaner, Chines. Scha-

men, Sjamen) noget forskjellige fra de egentlige La-

madyrkere ,\ blandt dem har der dannet sig en hem-

melig og forbuden Sekt, som kalder sig efter den

hvide Vandlillie, og som beskyldes for at ville om-

styrte al'Regjering (efter #e der fulgte despotiske

Principer) samt kan betragtes som Asiens Jakobi-

nere. Jfr. Journal of the proceedings of the late

embassy to China, by Henry Ellis, London 1817, og

Millne*s Retrospect, Malacca 1820, fortydskede ud-

dragsvis i Etfynogr. Archiv 2<*et og aode Bind* I

sidstmeldte Bind af dette Tidsskrift (1823) findes et

oversat Uddrag af en engelsk Superkargo Rey's Dag-

bog, over hans Ophold i China, i Aarene 1819 °£
1820 efter et Skibbrud paa Øen Hainan, og paa en

^Vandring derfra til Canton, hvor man finder de mest

paafaldende Efterretninger om Landets almene Sik-

kerhed og ypperlige Kultur; i forste Post giver For-

fatteren China et afgjort Fortrin for Storbritannien

>



i den anden sætter han det ved Siden af selve En-
gelland, hvis Jordbund man dog auseer for at være

den mest dyrkede blandt alle Europas Lande. Ret

nylig har Klaproth (i Asia polyglotta, 1825) taget

den gamle chinesiske Historie i Forsvar, som særde-

les paalidelig og ypperlig; dens Tidsregning 'skal

stemme overens med den indiske og samaritanske

med Hensyn til Syndfloden o. s.v. (S. 8, 4G, jfr. 4i).

Jjirik (JJrwelt I, i52, 162) antager det chinesiske Sprog

for at være Verdens ældste og Ursproget nærmest,

men Sanskrit derimod for det ældste og fuldkomne-

ste blandt vor Menneskestammes Tungemaal. Chi-

liesernes oprindelig hieroglyphiske , af mangfoldige

Ordtegn sammensatte Skrift (ogsaa udbredt til Ja-

pan) m. m., har givet flere Lærde, f. Ex. de Guignes,

Anledning til at paastaa deres nære Forvaudtskab

med de gamle Ægypter* Dette er vel neppe rig-

ligt, men dog lader deres Kultur til at være æld-

gammel, endskjont den tildels er indvandret fra Na-

holanclet Indien. Efter Y-King antage Chineserne

Zys (Ild) og Vand som alle Tings Grundprinciper;

Lyset frembragt 'af det Væsen , som ej har nogen

Skikkelse, var ældre end Vandet. Jfr. {.3, o. f.,

saant Bastholm }. c. S. 476 o. f. Disse Principer

svare vel til dem, som ellers kaldes Tang, Jang

(den avlende Æther — Faderen — Himlen) samt

y>«, Tn
f
Yin (Chaos, Bfaterien — Moderen — Jor-

den) som de ellers udtrykke sig, efter hvad vi nær-

mere skulle udvikle i det Folgende* Ellers hædre

Chineserne Ild og Vand med stor Ærbodighed, som

dem der nære alle levende Væsener og udgjord

Grundvolden for deres Tilværelse; derfor skulle de -

dem bestyrende Aander dyrkes ved Arner (eller Al-

tre) samt ved Kilder eller Broude (Remusat h c» S$
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65). Saaledes synes kosmogoniske og physiske, samt

tillige virkelig religiose Ideer, at ligge til Grand

for den her ommeldte« over hele Verden udbredte

Elementardyrkelse, som Europæerne udskrige for

den raaeste og dummeste Feticisme.

114. Gorres 1. c. S. 157. TFagner 1. c. i85, 187

sq. Pallas Heise im Russischen Reich, 1 Th. S. 534.

Om den lamaiske Religion blandt Mongoler og Kal-

nmker (indfort blandt de forstnævnte af Erobreren

Dshingischan omtrent 1219) giver Klaproth en ud-

forlig Underretning i hans Heise in den Kaukasus

&c. I, i63 o. f. Jfr. Bergmanns Wanderungen unter

den Kalmukken, samt (hvad denne Troes nærværen-

de Hovedsæde angaaer) Palmblads Tibet (i det sven-

ske Tidsskrift Hennes iste Hefte, 1821).

115. N. A. Af den forste Mening er Forfatteren

til Menneskeslægtens almindelige Charakteristik, ovef-

sat ved Boeck o. il. Khavn i8o3, 1 B. S, 470. Af
den anden: Bastholm i Hist* phil. Unders* S. 4o5,

116« See Menneskeslægtens almindeL Karak-

teristik iste Bind S. 470 o. f* Bastholm. hist. Ef-
terr. til Kundskab om Mennesket i dets vilde og raae

Tilstand, 4 D. S. 253 o. f. Pallas Heise im Russ.

Reich, 1 og 2 Th. Georgi's Reisebemerk. im Russ.

Reich 1-2 Th. 1775 Om de indiske Schamaners

Lære see Basth. Hist. phil. Unders. S. Det er

dog egentlig Buddhisterne som han giver dette

Navn, efter Indernes Talebrug. Om Forbindelsen

mellem begge Hovedsekter efter et Grundsystem, see

Gorres I, 192, 201 sq. o. flt St.

117. Bastholms EfterrQtninger &c. 4 V. S. 209

o, f.
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118. See endvidere om disse nu for del meste

af Kristendommen fortrængte Religioner og deres

, overtroiske Levninger : a) Kildal om Lappernes Tro

i Scand, Selskabs Skrifter, 1807, 2det B. Jessens Afh.

om de norske Fimiers og Lappers hedenske Religion

S. 8, 11-12, Hogstrbms Beskrivelse over det svenske

Lapland m, m. Khavn. 1748, S. 5oo sq. (3) Ganan-

ders Mythologia Fennica, Abo 1789. Riihs's Finnland

und seine Beafohner, Leipzig 1809, S. 22 o. f.

tfyt Tillæg. Adskilligt henhorende til Finner-

nes gamle Mythologie lindes i en Samling af deres

Folkesange, udgivet med tydsk Oversættelse af Dr.

IL R* v. Schrbter, under Titel af: Finnische Rujien^

Upsala 1809.

119. Denne Gisning er for fremsat af Andre i
m

Anledning af visse oldnordiske Ord i det Gron-

landske.

120. See især Professor Rasks Undersogelse om

det gamle nordiske eller islandske Sprogs Oprindel-

se, Khavn. 1818, S. 11G sq., hvor, den saare rimelige

Mening antages, at Gi'onlænderne ere (ligesom Eski-

moerne, deres Brodre i Amerika) komne fra Nord-

asien, og have engang hort til den finske Hoved-

stamme. Den samme Gisning er og for bleven yt-

tret (i Henseende til Gronlænderes og Tuugusers

Slægtskab) af Andersen i hans Efterretninger om

Gronland, dansk Overs. S. 254. At den eskimoiske

Folkestamme er udbredt over særdeles vidtloftige

Strækninger af det nordlige Asien og Amerika , fra

de kurilskeØer til Baffinsbugtcn med de forskjellige

Stammers Overensstemmelse i Sprog, Sæder, Tro

os Tænkemaade, er tilstrækkelig vist ved de nyeste

Rejseiagttagelser af Wormskjoldy Parry, Scoresby o. n*
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121- See Hans Egedes Relation og Paul Egedes

Efterretninger om Grbnland, it. Cranz Eeskr. over

Grbnland, fordansket 1774/ S* 270 sq., og Saaby

Bruchstiicke eines Tagebuches in Gronland, iibers. von

Fries, Hamburg und Kopenlu 1817, S. i4i sq.

122. N. A. Af Capt. Parrys sidste Opdagelses-

rejse i Polarhavene (endt 1823) erfarer man, at de

nordligste amerikanske Eskimoer kalde deres Tryl-

lekunstnere Angekokker, ligesom Gronlænderne, hvis

Sprog man og, af andre overensstemmende Ord og

Benævnelser , maa slutte at de tale.

123. N. A. Slige Meninger ere for blevne frem«

satte af Forskj elb'ge. Et Skrift af samme Art er nu
udkommet under denne Titel : Huehuetlapalian, Arne-

ricas grosse Urstadt in dem Kbnigreiche Gvatimala
,

neu entdeckt von Capt, Don Antonio del Rio, und als

eine phoenicisch-canandische und carthagische Pflanz-

stadt erwiesen, von Z>r. Paul Felix Cabrera in Neu-
Gvatimala , nebst 17 grossen Zeichnungen in Stein-

druck, viele mythologische Figuren, Gruppen undHie-
roglyphen aus Amerikas Urzeit enthaltend. Aus dem
Englischen des II. Bertlwud (London 1822J. Meinin-

gen 1823. De i Skriftet beskrevne Rudera, Tegnin-

ger og Basreliefer ere særdeles mærkelige. Opda-
gelsen af disse Ruiner (i Nærlieden af Staden Palen-

ca, bedækkede af tyk Skov, i en Længde af 7 til 8

Leagues ellr Mile) skete i Aaret 1786; den spanske

Regjering i Mexico lod dem vel undersoge, hvorved

den herommeldte Beskrivelse blev til, men da den

var indgivet, og ingen Skatte af Guld eller Juveler

lod til at kunde ventes ved videre Eftersogning

,

standsede det hele Forehavende. « Lykkeligvis blev

Indberetningen med nogle deriilhorende Tegninger
dog henlagt og gav Anledning til Cabreras Afhand-
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Ung, saa at begge Dele siden endelig (efter don

mexikansko Statsomvæltnings Udbrud) kom for Ly-
set, men de i Original indsendte Oldsager kunde da

derimod ikke findes. De ivrige spansk-amerikanske

Klerke plejede og ,(sora man seer af Skriftet S. 46)

lige indtil Aaret 1691, at lade Landets mærkelige Old-

sager offentlig brænde, som befordrende skadelig Over-

tro blandt de Indfodte (dog vel helst for at udryd-
1

de al Nationalfølelse og Erindringen om deres Selv-

stændighed i Hedenolds Dage). Dog horer man nu

(1823) at Hr. Bullock fra London har tilkjobt sig en

stor Mængde mexikanske Oldsager, som vare blevne

indsluttede i tillukte Gjemmer, lige siden Rigets Er-

obring af de Spanske. Vi kunne da haabe, at deres

Publikation, i Forening med Humboldts o. 11. koste-

lige Underretninger, ville kaste et uventet Lys over

Amerikas hidindtil saa lidet bekj endte gamle Min-

desmærker.

124. Om Nordmænds og Islænderes Opdagelse

af Amerika har Torfæus udgivet flere bekjendte

Skrifter, især hans Vinlandia antiqva, Havn, ijo5*

See ellers P. J3. Mullers Saga-Bibliothek, I, 193, 291

o. f., samt de der paaberaabte gamle Efterretninger.

De fleste af disse ere ellers samlede og udviklede

dels af Wormskiold i Skand, Selsk, Skrifter for 181 4,

S. 298 o. f., dels i Tidsskriftet Svea, af J. H.Schro-

der (om Skandinavernes fordna Upptåckts-Resor till

J$ord-America) I, 197 o. f. Jfr. Athene I, 196-197.

Mærkeligt er det, at vore Forfædre kaldte en Del af

Amerika det store Irland, og bemærkede, at Indbyg-

gerne talte et Sprog som. lignede Irsk — ved de

forst i vore Dage (siden 1820) fra Nordamerika ud-

spredte Efterretninger: at Britter fra "Wales og Skot-
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som talte et Sprog, der meget lignede Kymrisk og

Ersisk (Hojskotters og Irlænderes fælles gamle Sprog);

at deres Forfædre for Europæernes Indfald havde

boet ved det atlantiske Havt Kyster, men siden ud-

vandret mod Vesten til det Indre af Landet, samt

efterhaanden til Bredderne af det stille Hav.

125 .N. A. I flere af de nordamerikanske Sta-

ter har man siden Aaret x8io fundet Begravelseshu-

ler med uforraaduede Lig , hvis Legemsdannelse

,

Haar og Hudfarve man har befundet at afvige fra

de nu bekj endte Indfodtes , men derimod at nærme
sig til Sydhavs-Insulanernes (hvis malajiske eller in-

diske Oprindelse jeg for har berort). De Tojer, „

hvori Legemerne vare indviklede, vare af en i Ame-
rika, ved Europæernes Indfalds Tider, ellers ulje-

kjendt Beskaffenhed , da de tildels bestode af fint

Linned o. s. v. Ogsaa har man i slige Huler fun-

det Urner og andre kunstige Oldsager, som tydelig

vise, at hine gamle uddode Foiu. have havt en storre

Kultur end deres vilde Efterkommere. {Mitchell

&roofs ofthe former existence of a people in North*

America, distinct from the Indians and Europæans , i

Transactions of the Society of Antiqvaries of Scot-

land, Vol. 2 Part I, 1818, p. 5a. sq.)

126« AHgem. Gesch. der Lander und Volker von

America, 1 Th., Kalle 1762, 4.

127« N. A. Klaproth (i hans Asia potyglotta

1823, S. 6) antager at Hinduernes Stamfædre rimelig-

vis have, fra de nordlige Fjeldegne, trængt ind i In-

dien, og fordrevet derfra de forrige negeragtige lud-

byggere tU Ceylon og liere Øer. Adskillige andre

forfattere paastaa . at der endnu i Indien selv gives
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Folk, som robe en negeragtig Herkomst, men derfor

,have vi endnu neppe nogen fyldestgjorende Beviser,

hvorimod man vel finder slige Mennesker paa ad-

skillige af de indiske Øer, f. Ex. paa Andaman-Øeme
strax i den bengalske Havbugt

; Haraforas eller Al-

furas paa Mogindano og flce; Papua'er paa Moluk-

kerne (samt endvidere i Ny-Guinea o. s. v.)|

128« N. A. Link har nylig sogt at vise, at alle

Jordklodens Beboere nedstammede fra Negre, som
enten vare oprundne i det Indre af Afrika eller sna-

rere paa de indiske Øer (jfr. Anm. 127); at denne

Stammes, eller de ægte Æthiopers, Kultur var< den

ældste, skjondt Bactra og de kaukasiske Bjergegne

(hvortil Hindukusch og antages at hore) i et senere

Tidspunkt bleve Plantesteder for vor Menneskeart

og dens hojere Kultur o. s. v. Hin paradoxe Me-
ning forekommer mig dog langt fra ikke at være

uuderstottet med de fornodue Beviser eller Sandsyn-

lighedsgruiide, skjont denne Forfatter ellers udmær-

ker sig ved Lærdom og Skarpsindighed. (See haus

Urwelt I, 122 o. f. 172, II
?

62, 65, 69, 71, 239, 247,

265r 270, 297).

129. Om Malajernes Sprog, som det mest ud-

bredte af alle, sce la Peirouses Rejse, 3d*e Deel, Kio-

benhavn 1801, S. 278. Om dets Slægtskab med San-

skrit og Malajernes Herkomst fra . det egentlige In-

dien, see Leyden on the language and literature of

ihe Indochinese Nations i As. Res. Vol, 10 (1811);

8amt Vaters Uddrag af denne Afhandling i hans

Proben deutscher Mundarten und andere Sprachfor-

schungen, Leipz. 1816', S. 198-99.

flyt Tillæg. Om det malajiske Sprog og andre

Tungemaal i det indiske Archipelag, har Crawfurd
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siden (1820) givet betydelige Oplysninger i hans

History &c. II, 3-120. Haus Undersogelse synes at

vise, at disse Øers Ursprog ere af samme Udspring

tom det store Polynesiske, eller det som har frem-

bragt Sydhavslandeues Dialekter, men forskjelligt

fra Sanskrit , som dog i senere Tider har havt en

stor Indflydelse paa de indiske Øsprogs Uddannelse

,

hvortil ogsaa det Arabiske end senere har bidra-

get O. 8. V. &ij>ui yjb -i r .'te

130. N. A. Jevnfor Anm. 123, 124, 125. For-

skjellige Forfattere have især villet udlede Perua-

nernes Kultur fra Indien. I det Mexikanske finder

man, at en Votan er bleven dyrket som Gud , He-

ros, Stifter af Stat, Kultus og Kalender, kommende
derhen fra Østen o. s. v. , hvorved man bringes til

at tænke paa Europas Vodan, Foden, Odin — Asia-

ternes Soda, Buddha, Fo o. s. v.«— især da de mexi-

kanske Monumenter have en vis paafaldende Lig-

hed med de indisk-buddhistiske. Detaillerede Uu-
dersogelser over dette mærkelige Æmne maa være

Eftertiden forbeholdte,

131. N. A. Jevnfor her foran Anmærkning
128.

(x4)
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Nyt Tillæg
til tredie Afsuit.

I.

Her foran S. 169 bar jeg loselig ommeldt den

saa kaldte Mahabadske Religion, som nogle

have ment at være Verdens ældste, og at have

varet udbredt over Iraniernes Urstat, der ind-

befattede Indien , Persien, Chaldæa og flere

Lande, stiftet af Propheten Mahabad, som
civiliserede de forhen ^vilde Folk, indrettede

de 4 Kaster eller Stænder, samt en hierarkisk

Regjering, i hvis Spidse han selv stod som

Fyrste eller Ypperstepræst. Hans Efterfolgere

vare 14 andre Abader eller Propheter, den

ene efter den anden > siden herskede flere Fyr-

stestammer i en lang Række af Aar o. s. v. til

GU-Shah eller Kajumarth, som ellers efter

Shahnameh var den forste der (beherskede

Jorden overhoved, og stiftede det persiske Ri-

ge især. Denne mythiske^ Legende indeholdes,

tilligemed andre Efterretninger om Huschengs

Religion som den ældste Iranske m. m., i et

BU beromt Skrift kaldet Dabistan, skrevet paa

Persisk omtrent midt i det 16de Aarhundrede,

ved en os ubekjendt Forfatter , som derisogte

at afhandle og fremstille 12 forskjellige Reli-

gionssystemer — formodentlig i Anledning af
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den mongolsk-hihdostanske Keiser Alchars Fo-

rehavende at indfdre en ny Religion i sine

Stater, som da maatte forudsættes at burde in-

deholde alt det rigtigste og beste af de forhen

bekjendte Systemer. [1] WilL Jones var vel

den fors te som gjorde den lærde Verden op-

mærksom paa dette Skrift og Jezdianernes

,

Seppasiernes eller Supassierncs deri omhand-

lede Sekt, hvis Tro og hellige Skrifter han til-

lagde hdj Værdie. Dabistans forste hertil-

horende Afdeling læstes neppe i Europa for

1789? da den udkom i Calcutta, i engelsk Over-

sættelse. [2] Dog satte Joh. Muller , Gorres

o. fL stor Tillid til dens Beretninger. Sek-

tens foregivne hellige Skrift blev endelig udgi-

vet i Trykken i Bombay 1818, mider denne

Titel: The Desatir > or sacredl Writings of
the ancient Persian Prophets, together with

the ancient Persian Version andCommentary
of the fifth Sasan

,
carefully published by

Mulla Firuz.Bin Kauz, who has sub-

joined a copious Glofsary of the obsolete and

technical Persian terms. To which is added

an English translation of the Desatir and
Commentary. In two Volumes, Texten (her

forsynet med en persisk O versættelsej udgives

for at være skrevet i et særdeles gammelt og

for længe siden uddddt Tungemaal. I Indien

fandt Bogen ikke nogen gunstig Modtagelse, da
mange brittiske Lærde offentlig forddmte den
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som et forsætligt Falsknerie (dog200Aar gam-

melt) hvorved Sproget var opdigtet eller for-

drejet for at give den et ældgammelt Udseen-

de.. [3] Sylvestre de Sacy er tildels af samme
Mening. Desatirs Ægthed har dog nylig i

Tydskland fundet en ivrig Forsvarer ved en

vidtldftig Recension, [4] somgaar udpaa at vise

at Texten , saaledes som vi nu have den , er

forfattet i en gammel baktrisk eller bamiansk

Dialekt ntDeri eller det Ny-Persiske. Ligeledes

erkjender& de Sacy Skriftets ældgamle Grund

og Ophav, samt Mueligheden af at dets vig-

tigste Del kunde være samlet i det 7de Aar-

hundrede, og Ershine troer, at det eller den

deri forkyndte Religion , er sammensat af So-

llers (persiske) og Saniasers (indiske) Skrifter

og Meninger. [5] Paa denne Grund tager jeg

da, i denne almindelige Sammenligning, ogsaa

noget Hensyn tilden mahabadskeLære, hvoraf

Folgende, i det Hele, er et kort Uddrag

:

Desatir antager andre gamle asiatiske Religi-

oners Sætninger om en hojeste Lys- og Ild-

Himmel, Alherskcrens Rcsidenz 5 om Gud selv,

indhyllet i ætheriske Flammer, hvorfra de

menneskelige Sjæle emanere m

y som Verdens

Skaber ved Demiurgen Behram o. s. v. Ver-

den selv er en Idee af den Selvstændige, ud-

straalet fra hans Herligheds Kraft, og alt hvad

der er paa Jorden har sit Forbillede i den

hojereSphære. Himlene ere ni i Tallet. Der

0 • *



213

er Ild over Firmamentet, Lult under Ilden,

Vand under Luften og Jord under Vandet.

Verden betragtes som et Menneske, og Men-

nesket som den mindre Verden. Gud er Al-

fader, Universets store Aand, der dog især

besjæler Himlenes og Himmellegemernes Ge-
nier, som omfatte Alt, og virke i deres Egen-

skaber og Bevægelser. Solen, mægtigst af de

skabte Væsener , er Statholder for det hojeste

Lys i Legemernes Verden ; den udgyder Lyset

over Stjernerne, blandt hvilke Planeterne ere de

ypperste, og|alle bestyres de, ligesomElementer-

ne og deres forskjellige Phænomener, afmægtige

guddommelige Aander. Stjernernes afvexlende

Herredomme, over tusindaarige Perioder, frem-

kalder tilsidst den forudbestemte Slutning af

dét store Verdensaar og en almindelig Om-
væltning i Naturen, som kun et eneste Par af

Menneskene skal overleve, og fra dem ned-
stammer da den Slægt, som befolker] den nye
Jord. Ellers vender alt tilbage til den gamle

Orden. Sjælevandringen antages gjennem for-

skjellige Legemer; den rensede Sjæl kan stige

til de skabte eller endog deu uskab te hojeste

Himmels evige Salighed, hvorimod den syndi-

ge og urene kan synke til Helvedes Afgrund,

hvor den plages i Frost eller Flammer, af gif-

tige Slanger og Drager. [6] Saaiedes stemmer

dette hele System overens

:

* - ^ *" ' „ "»4
; m -, ™ ~>" ' •' "'—' '_ - .

~*
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1) med Platonikernes
,
Pythagoræernes og

Stoikernes Sætninger;

2) med Vedaernes, Zendavestas og tildels

selve Bibelens asiatiske — samt

3) med Eddaernes nordisk omdannede

Lære.

Anmærkninger.

1« Van Kennedy Notice respecting the religion
,

introduced into India by the Emperor Akbar (Trans-

aet. of the liter. Soc. of Bombay ,
II, 245J. Akbars

egentlige Hensigt var dog maaske den , at omstyrte

aislags Præstevælde, der kunde være i Yejo> for

hans despotiske Enevælde , men selv at opkaste sig

til Ypperstepræst for den nye universelle lieligion.

2. Ved Francis Gladtvin i Skriftet Netv Asiatic

Miscellanies ,
consisting of original Essays, Transla-

tions and fugitive Fieces. Derefter affattedes en

tydsk Oversættelse ved F. v. Dalberg : Der Dabistan

&c„ JVurzburg 1817. J£v. Gorres Asiat. MythengescK

I, 188. Creuzers Symbolik, 2 Udg., I, 572. A. TV.

Schlegel i Ind, Bibi. II, Falmblad i Hermes
,

1 Håfte {Stockholm 1821), S. go o. f. Dabistans Text

er ogsaa udgivet pa'a Tryk i Calcutta 1809 ,
og ha-

ves saaledes her paa Universitetets Bibliothek.

3. F. Ex. ir. Erskine on the Authenticity of Des-

satir, with Remarks on the Account of the Mahaba-

di religion, contained in the Dabistan — i Transact.

of the lit. Soc. of Bombay (1820) II, 542. Denne

Forfatter viser og, at Mohsan Fani elier ScheikJiMu-

hamed Fani, hvem man ellers har anseet for Dabi-
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stans Forfatter, neppe har været det, men kuuHaand-

skriftets Ej$r, omtrent i65o.

4. I Heidelberger Jahrbucher der Literatur ,
2<*et

og 5die Hefte for 1823.

5. See haus Recension over Desatir i Journal

des Savans for 1821.

Q, Desatirs Lære er Ingenlunde fremsat paa no-

gen systematisk Maade. Skriftet er inddeelt i i5

Boger, hvoraf enhver tilskrives en vis Prophet, og

som mest indeholde Lovprisninger, samt aandelige

Betragtninger og moralske Regler. Hist og her

findes Steder, som freuifore eller antyde de her an-

forte Sætninger, der tillige udvikles nojere i Kom-
mentarerne. See især Værkets Vol. II, S. 5 , 7 , 8,

11, i3, i5, 85, 95, 99, 119, 100, 170, 172, 178, 181.

IL

Eu anden gammel Religionssekt, om hvis Lær-
domme vi forst for kort siden have faaet en

nogenledes fuldstændig Kundskab, ere de saa-

kaldte JSasaræere, [1] der ellers have faaet

mange andre Benævnelser, som Galilæere, St*

Johannes Kristne, Mendaiter , Sabier eller

Sabæer o. s, v* Om de Folkestammer som
hylde denne Lære, have vi ikke ret mange Un-
derretninger; men disse ere samlede eller paa-

viste di{Sylvestre de Sacy.\St] Deraf erfare vi at

Sektens Tilhængere især deles i to Menigheder,
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hvoraf den ene (kun 4 til 5000 i Tallet , som
kalde sig Syrer) opholder sig i det nærværende

Schcit-el-Arcib (det forrige Mesopotamien og
Babylonien) ved Stæderne .Bassrct, Korna %

o. s. v. Den anden derimod (paa 13 til

14000. Sjæle) siges at boe i Syrien, i Omegnen
af Latakeh eller Laodicæa, maaske og i visse

af Libanons Dale
, og i Orkenerne Vesten for

Hamath, hvor de kaldes Nazairier , Necerer,

Ismailis eller Metauelu [3] Disse Nasaræeres

hellige Skrift er udgivet i den chaldæisk-syri-

ske Text med latinsk Oversættelse, Ord- og

Navne- Forklaring ra. m. ved den beromte

svenske Orientalist Norberg, i oQvartbind. [4]

Den Codex, som er lagt til Grund for Udga-

ven, er forvaret paa det kongl. Bibliothek i

Paris, og menes at være skrevet henved Aa-

ret 1650 e. Chr. F. Af denne meget forvirrede

og kjetlsommelige Religionsbog (hvorfor andre

ældre rimeligvis have ligget til Grund) erfare

vi at Nazaræerne ansee Johannes den Dober

for Stifter af deres Sekt, som antager nogle

Traditioner, der tildels stemme overens med
det gamle Testamente, f. Ex. de om Adam og

Eva (Hava) , som vore fors te Forældre, om
Noah (Nu) og Syndfloden o. il. 9

hvorimod

mange meget afvige derfra. Det hele Skrift

aander et uforsonligt Had mod Joder og Krist-

ne, som. beskyldes for det skjændigste Afgu-

derie, Sodomiterie o. s. v j [5] Kristus skildres
7 * \



som en bedragerisk Dæmon, der optraadte

paa Jorden for at forfore Menneskekjonnet

,

ved magiske Mirakler, samt forfalske den

sande Tro o. s. v. [6] Gnostikerne og Mani-

chæerne (afhvis Lære adskillige Ideer her synes

at forekomme) fordommes ikke desmindre som
Kjættere. Ogsaa Muhamed ommeldes spaa-

domsvis som en arabisk Rover , og den sidste

blandt de falske Propheter, som skal beherske

og undertrykke" alle Folk. [7] Saaledes ere

Sektens Tilhængere naturlige Fjender afJoder,

Kristne og Muhamedanere.

Forsaavidt jeg har formaaet at orientere

niig i Nasaræismens Vilderede, hvorafden lær-

de Oversætter selv neppe har kunnet finde ud,

er jeg af de Tanker at Sekten er stiftet blandt

Sabæerne af en Reformator, vel bekjendt med.

deres syrisk - arabisk - chaldæiske Dogmer
, [8]

hvilke han dog tildels har aldeles fordrejet,

paa den Maade nemlig , at Solen
,
Planeterne,

de tolv Himmeltegn og flere Constellationer

,

der forhen dyrkedes som Guder , her skildres

som Dæmoner, oprorske mod denHojeste, og

sogende at forfore Menneskene til deres Tilbe-

delse
, men Frafald fra den rette Tro. Dog

forekomme her paa sine Steder Levninger af

de sabæiske Lærdomme om Himmellysenes
Velgjorende Indflydelse, hvilke Forfatteren da

fitedse soger at fortolke saaledes, atdeniGrun-

.

den er. forforende og ødelæggende, undtagen



forsaavidt at de nodes til at] gjore got af de

hojere Magier. Mange Navne af den gamle

sabæiske Mythologie, synes at være opbevare-

de her, ligesom ogsaa nogle af den Persiske,

f. Ex. Behram m. fl.

Nasaræerne hylde de gamle osterlandske

• Meninger om den ypperste Gud, som det hoj-

este Liv og Lys i Ajar , den dverste Æthcr,

hvorfra det himmelske Jordan udstrommer.

Han kaldes overhoved Liv, og aabenbaredes

eller emanerede som et trefoldigt (forste, an-

det og tredie) Liv eller Guddom. Det hojeste

Liv kaldes egentlig Fira eller Ferho , det for-

ste (fra ham udgaaende) Liv Nebat, det andet

Juscliamin, det tredie Abatur. Denne tredie

Person af Guddommen forlod det ætheriske

Lys for at betragte det oprindelige Chaos, men
i dets sorte Vande saae han sig selv som i et

Speil, og hans Billede blev til en Dæmon, som

kaldtes Fetaliil. Dette chaotiske Væsen, be-

sjælet af Guddommens Blik, men dog Ophav

til alt det Onde, skulde, efter dens Befaling,

skabe Verden , hvorved ogsaa en stor Del af

den blev til , men Fetaliil forfortes af Mor-

kets Aand eller Afgrundens qvindelige Uhyre, .

hvorved Skabelsens rette Gang standsedes,

skjont Planeter og Himmeltegn bleve hin for-

budne Forbindelses Frugter. Skabelsen blev

fuldbragt af den hojeste Engel Gabriel eller

Aebel-Zivo , men Fetahil blev fængslet i det



yderste Morke , hvorfra han forst befries paa

Dommedag. De hojere, fra Guddommen ema-

nerede Æoner og Genier beherske og beskytte

Verden mod de onde Aanders Anfald og Ef-

terstræbelser, Adam var ogsaa en udodelig

Æon, Jordens Herre, til hans Husrru Hava
forforte ham til Synden, thi derved bleve de

og Menneskene overhoved dodelige. Dog be—

tragtes Menneskets Sjæl som en Emanation fra

Guddommen, Indsluttet i dets Legeme for en

Tid. Johannes den Dober (Juliana, Jahia)

er Nasaræernes store Prophet, som stiftede

deres Menighed ved Daabens Sakrament og
forkyndte den sin Lære ved det jordiske Jor-

dan i 40 Aar, indtil han loer forklaret til Him-
mels, ledsaget af Guddommens Sendebud.

Naar den rene af ham stiftede Religion er ud-
doet paa Jorden,- vil Menneskeslægten blive

odelagt ved Tvedragt og Krige, paa et eneste

Par nær , som blive Stammefædre til en nye
Generalion. JNJaar Verdens Undergang nær-
mer sig skaliSb/b bar Burzan herske overjor-

den, ophojetpaa Fetahils forrige Throne (etslags

Gudebjerg i Verdens Midte) og omgivet afSo-
lens, Maanens og Stjernernes Glands, men da
skal den gamle Drage, fængslet saalænge som
Verden har staaet, bryde sine Lænker, samt

°psluge de afgudisk dyrkede Planeter og Him-
*Heltegn med alle Dæmoner og Nympher.



Skjont Nasaræernes hellige Bog, saaledes

som vi nu have den, ikke kan være meget gam-

mel, saa er dog deres Troes-System upaatvivle-

ligen bygget paa de ældre Orientalske, og inde-

holder sandsynligvis mange mærkelige Levnin-

ger af et eller flere blandt dem, som vi nu enten

slet ikke, eller kun ufuldkommen kjende. Paa

Grund heraf er det da, at jeg nu og i det Fol-

gende tillader mig at sammenstille adskillige na-

saræiske Troessætninger og mythiske Tradi-

tioner med vore oldnordiske, som ligeledes

nedstamme fra de ældste asratiskc Lærebyg-

ninger,

Sabæernes Ferlio svarer da til vor Sur-

tur (Persernes Zervan , Indernes Bralim, de

græske Philosophers Æther-Zeus o. s. v.) ; de

emanerede trende Hovedguddommc til Odin ,

Vile og Ve; Fetahil, det chao tiske Urvæsen,

hvorved Verden dog opstod, til Ymer o. s.

y. — Efter Adams Bog, ligesaavel som Ed-

da, maa Jordens eller Materiens Oprindelse

soges i Taageverdenen (bogstavelig vort Nifl~

lieim) i Underverdenens Vande (Elivaga) og

Afgrundens sprudlende Dyb (Hvergemler)?

Fuldendelsen kom dog ovenfra,* fra det him-

melske Jordan (XJrdas Væld, Arduisur, Uret"

nias Hap o. s. v.) Med levende Ild og dens

Aande (fra Himmelen) skulde Dybets bolgende

Masser bringes til at storkne eller fortykkes til

Jord. [10] Den underste Afgrund selv beskn-



ves aldeles paa samme Maade som det eddiske

Navn Hvergemler giver tilkjende. [11] Flere

Overensstemmelser i den nasaræiske og eddiske

Kosmographie , samt andre Dele af begge Sy-

stemer , skal jeg paa sine Steder soge at vise

nærmere. Dog maa vi ikke glemme, at den

kun kan være partiel, forsaavidt at Nasaræ-

erne, uden Tvivl som en reformeret Sekt, iv-

rigen have bestræbt sig for at udrydde al egent-

lig Stjerne- og Elementår-Dyrkelse, som spille

en Hovedrolle i Eddalæren, endskjont denne

dog, ved at vise de saaledes dyrkede Guddom-
mes Forgjængelighed, let kunde lede til fuld-

kommen Antagelse af en saadan Deisme som
Vedaerne , samt Zendbogerne og Nasaræérnes

hellige Skrift forkynde* Deri synes Zendave-

sia og Adams Bog at ligne hinanden, at de

skildre de forhen dyrkede Guder (Diverne el-

ler Deverne) [12] som onde Dæmoner, og

deri bleve de tit efterlignede af Kristendom-

mens Forkyndere.

Nasaræerne synes at være forskjellige i

deres Troesbekjendelse fraDruserne ellerDur-
zerne , et krigersk Folk i Libanons og Kurdi-
stans Bjergegne. De have stedse skjult deres

Rfcligionsmeninger og Ritus for Fremmede,
hvorfor det er uvist, om de faa Efterretnin-

ger vi have derom, [13] ere rigtige $ men nu
forkynde Tidenderne (1824) , at den lærde

svenske Præst, Hr. Berggren, har medbragt



deres hellige Skrift, hvorfor rige Britter for

skulle have budet store Summer, fra Libanon

til Stockholm. Dersom dette kostbare Haand-

skrift, efter Rygtet, er kommet i Statsminister

Greve Engstroms Bibliothek, saa have vi grun-

det Aarsag til at haabe dets Udgivelse og For-

klaring, som rimeligvis ville blive en sand

Vinding for den lærde Verden*

Anmærkninger.
1. Disse Nasaræere uiaa dog formodentlig ad-

skilles fra en jodisk Sekt, der er bleven kaldt saa-

ledes, og ligeledes fra en kristelig, der regnedes til

Hæretikerne, og formodentlig heldede til- den gno»-

stiske Lære. O^saa nævnes Nasariah som en muha-

medansk Sekt (hvis Stifter var en lærd Digter, der

forledte en stor Mængde Mennesker) af Dr. Leyden

(As. Res* XI, 42

1

5
425 on the Rosheniah Sekt and its

founder'). Om de ere forskjelJige fra Nosairis i S*-

rien, kan jeg ikke sige,

2- I Journal des Savans 1819, S. 344 o. f.

3, Nogle have troet, at disse ere Levninger af

de i Middelalderen saa frygtede og berygtede Assa-

siner. S: Ritters Erdkunde II, 457 og de der paabe-

raabte Rejsebeskriverc Derved maa anmærkes,

Ismailis ere vel de samme , der omhandles af Dr.

Leyden 1. c, S. 420 o. f. SJin en kjættersk, men me-

get gammel Sekt blandt Muhamedanerne. Deres
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Lære ligner meget den som antages af de saakaldtc

Roseniahs, stiftet af den krigerske Sværmer Bajazid

Anzari i det i6«te Aarh. e. Chr. F., men som dog nu

kun har faa og lidet bekjendte Tilhængere. Forf.

meddeler liere Efterretninger om lignende Sekter.

Jfr. Elphinstone Gesandtsch. Heise nach Kabul I, 627*

A. Under Titel: Codex Nasaræus eive Liber Ada-

mi &c, Londini Gothorum T. I -III, med tilhorende

Lexicon & Onomasticon, 181 5- 18, 4. Recenseret af

Sylpestre de Sacy i foranforte lærde Tidsskrift 181 g.

Den folgende kortfattede Udsigt over Nasaræernes

Lærebygning , har jeg uddraget af Norbergs Over-

sættelse og det til Værket horende Onomasticon
,

hvorved dog enkelte af Recensentens Bemærknin-

ger ere blevne benyttede.

5. Adunaj (Adonai, Adonis &c.) o: Solen, ogsaa

kaldet Aloho (Eloho ? Elohim ?) udgives for Jodernes

Gud. (Onomasticon Codicis Nasaræi 9, 1 7, 70).

6« See Onomasticon pag. j4r y 120, under Art.

Jeschu Meschio, der synderlig nok udgives for en

Iucarnation af Planeten Nebu eller Mercurius
1
sigen-

de sig at være Gud og Guds Son'; at have egentlig

hedt Amunil (Emanuel) o. S. V.

7. L. c. pag. 88. Heraf see vi at Skriftet i sin

nærværende Skikkelse ikke kan være ældre end Ka-

lifatets blomstrende Periode, Dog omtales ellers

touhamed og haus Religion kun sjelden, saa det er

niueligt at dette Sted er indskudt ved Interpolation.

8. Chaldæerne (Kaldaji) lastes som Afgudsdyr-
kere, samt Ildens og Stjernernes Tilbedere, der for-

fore Audre til at forlade den sande Tro, ved Til-

lokkelser af Vellyst, Rigdomme o. s. v. Cod. Nas.
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9. Fra det hojeste Liv udgik ogsaa Mana eller

Mano, Lysets og Herlighedens Konge (maaske op-

rindelig identisk med det forste Liv) i hvis him-

melske Bolig de hedenfarne Saliges Aander skulle

nyde det evige Liv. Mærkeligt er det at Menne-
skets Sjæl ogsaa kaldes Mano. Andre Aander, un-

der Lysengelens Herredomme, nævnes Mani (ligesom

liere Flokke af Genier kaldes efter de hojere dem
"beherskende Æoner, som Fira, Tira, Utra o. s, v.)

10« "Qvi et Deo, ubi ipsi placuerat , in mundum
caliginis missus, itinere in Tartara suscepto , undan-

tem ejus molem aspergine ignis vivi in orbem terra-

rum coagularet." Onomasticon 1. c. p. 33, it. I, i84.

uddmistus ignis vivus medio abysso fuit — spiramen-

toqve, qvod vivi ignis erat 9 pulvis excitatus est &c»

Jfr. her foran J.
2-5 incl.

11. See her foran $. 3 og i Cod. Nasar, (I, 258)

bruges netop folgende Udtryk : »Exstiterunt ex fonte

aqvæ nigræ, volventis, reverberatæ, spumantis, nec ol-

lis turgentibus, ebullientibusferventibusque dissimilis* 9

12. Mueligen forekommer selv dette Ord eller

Navn i Cod. Nasar. See dens Onomasticon p. 37

under Dhaivi (Jai/xwvss). De gave deres Tilhængere

jordiske Rigdomme og vellystige Nydelser; men

de Ugudelige skulle pines i den anden Verden.

De sande Troende skulle derimod, efter den jordi-

ske Dod ophojes til himmelsk Liv.

13. F. Ex. i Tlu nydes Skrift de religione Vett.

Fersårum &c . Ed. 2, p. 5i5 & sq. Efter disse Un-

derretninger kalde Druseme sig Disciple af Jesus

(Jezid —- mon ej den persiske Izid?) have Præster?

men ingen Templer ; drikke megen Vin (som de kal-

de Christi Blod) med mange Ceremonier; tilbede

Gud ved Solens Opgang, vendte mod Østen; tro



paa Sjælevandringen o. s. y. Ritter mener at Bru-

sernes Tro er sammensat af ældgammel Afgudsdyr-

kelse, samt Muhamedanernes og den græske Kirkes

Kultus (Erdkunde II, 44i).

in.

I de foregaaende Tillægsparagrapher have vi

betragtet tvende asiatiske Sekter , som foregi-

ves at være af meget hoj Alder, men som dog

endnu er meget tvivlsom $ i det mindste kunne

ikke deres Religionsboger være af de angivne

Forfattere (som Mafiabad, den forste Prophet

eller Konge — eller en af Æonerne o. s.' v.)

Dette er ikke Tilfældet med' den Sekt, eller

dens hellige Boger, som jeg nu korteligen vil

omhandle,— Sikherne nemlig. Jeg har nævnt

dem her foran S. 124 som en indisk Menighed,

der hylder en deistisk Tro. Er , den end for- •

holdsniæssig ny , mod de andre som jeg her

har omhandlet eller opregnet, saa troer jeg

dog at burde tage den med, som et mærkvær-
digt Led i de asiatiske Religioners over hele

den gamle Verden udbredte Kjede, og det især

af tvende Aarsager. De nyeste Begivenheder

synes nemlig at bebude, at Sikherne i Fremti-

den ville have en stor Indflydelse paa de for-

hen mægtige Nabofolks og deres vidtloftige

*• (15)



Landes Skjæbne, hvorved tillige en stor For-

andring i Tro og Tænkemaade kunde udvir-

kes [i] — og for det andet viser Sikhernes

Historie ret tydeligen hvorledes den fredelig-

ste Religion kunde overgaa til den mest kri-

geriske, saa at vi, naar vi ret betragte de For-
andringer, som den og dens Tilhængere i kort

Tid have undergaaet, ingenlunde kunne antage

nogen Umuelighed ved den indisk-buddhisli-

skeTroes lignende Forvandling til den gothisk-

odinske [2] (i en langt længere Tid og paa en

saare vidtloftig og farefuld Folkevandring),

De udforligste og paalidcligste Efterret-

ninger om Sikherne have vi niGeorg Forster^

som i Aarene 1783 og 1784 rejste gjennem de

af dem besatte Lande , [3] og aiJohriMalcolm,

der tjente som Officer i den brittiske Armee,

som under Lord Lake's Anforsel faldt ind i

Pendsjab i Aaret 1805 for at forfolge Holkar,

Mahratternes flygtende Overhoved. [4] Mal-

}

colm sbgte da at gjore sig bekjendt med Sikher-

nes Historie, Tilstand og Troeslære, hvori han

ogsaa siden blev understoltet af adskillige kyn-

dige Mænd, især den beromte Dr. Leyden.

Han publicerede sine , saaledes fortsatte Un-
dersogelser i Aaret 1810. Af disse Mænds
(med hinanden jevnforte) Skrifter, er for det

meste det Folgende uddraget, hvortil jeg dog

har fojet nogle nyere Efterretninger, oste af

andre Kilder.



Nanah, som siftede Sikhernes Sekt', var

en Hindu eller hedensk Inder af Khctriernes

Kaste, fodt i Byen Talwctndi eller Rayapur;

(hvor hans Fodselsfest aarlig helligholdes) i

Provindsen LaJiore , i Aaret 1469« Fra sin

tidligste Ungdom af blev han vant til Fakirers

eller muhamedanske og indiske Betlermunkes

Selskab, [5] antog en Del af deres Grundsæt-

ninger, og opoffrcde sig, saavidt mueligt, til

Andagtsøvelser og Barinhjertighedsgjcrninger.

Legenden fortæller meget om den Mishand-
ling han derfor maatte udstaa af sin egennyt-

tige Fader, de Mirakler der forkyndte hans

tilkommende Hellighed som Guds Prophet m.
v., til han med Et forlod al Handel og [verds-

lige Forretninger, da han pludselig styrtede

sig ned i en Dam, hvor han opholdt sig i sam-
fulde tre Dage, og foregives der at være ble-

ven undervist af Propheten Elias (hvem Mu-
hamedanerne kalde Khizzer) i al himmelsk og
jordisk Visdom. Andre fortælle at Gud selv*

var hans umiddelbare Lærer; at han i levende

Live blev for en kort Tid optaget til Himme-
len o. s. v.

*

Nu tiltraadte Nanah sit lioje Læreembe-
de

, som han mente at være sig overdraget af

Gud selv
, og vandrede omkring i Landet i en

Fakirs ydmyge Skikkelse, for at grundfæste og

udbrede cn ny Menighed. En sand Keligiosi-

tet og de beste Hensigter synes virkelig at have

(15*)
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besjælet denne overordentlige Mand. Han op-

offrede alle jordiske Fordele for at reformere

de i hans Fædreland mest udbredte Religions-

systemer, det Brahmanske og det Muhame-
danske, til en renere og mere velgjorende De-
isme, der svarede til begges oprindelige Grund-
læg. Nanalc var daglig Vidne til de mongol-

ske Muhamedaneres og deres til samme Tro
omvendte indiske Underhavendes pinlige For-

agt og voldsomme Mishandlinger, mod deres

saakaldte hedenske eller vantroende Undcr-

saatter
,

og de Undertryktes hemmelig ulmen-

de, men ikke mindre bittre, Religionshad mod
hine indtrængte og intolerante Magthavere.

Han sdgte da at overtale begge Sekter til en

broderlig Forening ved en fælles Erkjendelse

af den hojeste Gud, og Afskaffelse af de Lær-
domme og Skikke som mest bidroge til hine

Troesbekjendelsers indbyrdes Had. Saaledes

forbod han Enkers Selvopbrændelse, samt Af-

guders eller Billeders Dyrkelse , hvorfor Mu-
hamedanerne have en uovervindelig Afsky; af

samme Aarsag sogte han at afskafte den blandt

de hedenske Inders lavere Kaster herskende

Lyst til Fleskespiser, hvorimod han ogsaa skil-

drede KoersDrab og Oxekjods Spisning (hvor-

med Muhamedanere og Europæere mest for-

arge de Indfodte) som en ugudelig Synd. —
Ellers forkyndte han og hans Disciple deres

Lære blot ved mild Overtalelse, ligesom den



og i det Hele anbefalede en ren Tilbedelse af

den sande Gud , et dydigt Forhold og Fred

med alle Mennesker. Fornuften var det ene-

ste Harnisk, Guds Ord det eneste Vaaben som

han anbefalede sine Lærlinge. Han billigede

Vedaernes og Koranens Lære , forsaavidt de

antage Guds Enhed og Enevælde. Saaledes

sogte hai^at forene Landets tvende store, ind-

byrdes stridige og fjendske Religionspartier til

en eneste deistisk Menighed. [6] Dog fordomte

han ikke Hinduernes mythiske Legender om
de forskjellige af dem dyrkede Guddomme, og

tillod al Agtelse for dem, naar kun ikke deres

Billeder tilbades eller den almægtige og hojc-

ste Guds Erkjendelse forkastedes ; fra samme

Synspunkt betragtede han ogsaa Muhameda-
nernes Legender. Ved denne Fremgangs-

maade erhvervede Nanalc sig en stor Hojag-

telse blandt begge Menigheder, endog af den

indisk-mongolske Kejser Baber, hvis Naades-

bevisninger han dog aldeles nægtede at mod-
tage, da han kun ansaa Gud selv som sin For-

sorger og Beloniier. Hans Tilhængeres Tal

voxte daglig ved Overgang til hans Troesbe-

kjendelse; men da han ej antog nogen væsentlig

Forskjel blandt Kasterne i aandelig Henseen-

de, fordi alle gode Mennesker vare lige for

Gud, saa rejste Brahmanerne og de indiske

Sekters Munke eller Eremiter sig mod hans

nye Lære, samt opvakte heftige Forfolgelser
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mod ham og hans Disciple, men uden synder-

lig Fremgang. De siges at have villet forfær-

de ham med magiske Gjoglerier, men da de

fordrede Mirakler til hans Sendelses Bekræf-

telse, svarede han blot: "Jeg har intet sligt

at vise som I behover at betragte. [7] En hel-

lig Lærer har intet Forsvar uden sin Læres

Sandhed \ Verden kan forandres, men Skabe-

ren selv er uforanderlig.'* Disse Ords Kraft

var stærk nok til at slaa hans Forfolgere og

de bojede sig for den ydmyge Nanak, der be-

skyttedes af den Allerhøjeste. Ncinah tilbragte

det meste af sit Liv paa Vandringer gjennem

Hinclostan > Pendsjab og Multan (nogle ville

endog til Persien og Arabien) til sin Læres

"Udbredelse. Han dSdel539> 70 Aar gammel,

i Dayra ellerKirtipur, ved Floden Ravi's Bred-

der, hvor et Stykke af hans Klædning gjem-
mes i Templet som en hellig Relikvie og be-

soges flittig, især paa hans Dodsdag, af an-

dægtige Pillegrime. Nuomstunder tilbede

Sikherne Nanah som deres Frelser og Mægler

hos den Hojeste, ja ansee ham endog (efter

Forsters Beretning) for Gud selv, som havde

aabenbaret sig paa Jorden i menneskelig Skik-

kelse. Dog strider dette imod Nanaks egen

rene og simple Lære.

Nanah efterlod to Sonner, hvoraf den

ene, Srihand, trak sig tilbage fra Verden som

ascetisk Eneboer, efter at være bleven Stam-



fader lil en talrig Slægt, kaldet'Nanciks Bom,
som endnu folge deres Patriarks fredelige [8]

Lære. Dog udnævnte Nanak ej nogen af sine

Sonner, men en anden af sine Disciple Leha-

na, almindelig kaldet Angad , til Overhoved

for sin ny Sekt. Angad forkyndte Nanaks
uforfalskede Tro og dode i Aaret efter Chr. F.

1552* Arnera Das blev hans Efterfolger, om-
vendte en stor Mængde Mennesker, . og var

den fdrste blandt Sikhernes Lærere, som til-

vendte sig nogen verdslig Hojhed eller Magt

,

i den af ham byggede By KusjurawaL Han
dode 1574« . Hans Svigerson Ram Das (dod

1581) fulgte efter ham som Ypperstepræst og

verdslig Hovding , men var dog den hindo-

stanske Regjeriug undergiven. Han forberedte

Sikhernes tilkommende politiskeUafliængighed,

da han lagde Grunden til de vigtigste der-

til horende Indretninger i Staden Schak (Chok)

eller Rampur y soin siden har faaet Navn af

en ved ham anlagt og indviet hellig Dam, kal-

det Amritsar eller Udodeligheds So. [9] Hans
Son og Efterfolger, Arjan eller Arjunmal^

Var den forste der samlede Nanaks , Angads
og Ram Das's gudelige og historiske Skrifter

i en eneste Bog kaldet Adi Granth (o: den
forste eller ypperste Bog) hvortil han selv

fojede nogle Forklaringer og Tillæg, som si-

den bleve fortsatte af 13 andre Personer
, [IQ]

og denne Samling ansces nu som den ældste og
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vigtigste Deel af Sikhernes Bibel, og kan fbr-

saavidt sammenlignes med vores gamle Testa-.

mente. Arjiui sogte at formå a c Sikherne til

Antagelsen af denne hellige Skrift, og derved

at forene dem til en noje forbunden Menighed,

men han blev en Martyr for sit Forehavende,

da Brahmanerne anklagede ham for de muha-
medanske Herskere , der fængslede ham som
en Oprorer, og enten lode ham henrette eller

forsmægte i Elendighed og Lænker, til hans

Dod som indtraf i Aaret 1606«

Denne Begivenhed gav de fleste Sikhers

hele Leve- og Læremaade en anden Retning.

Arjuns Son Har Govind troede sig opfordret

til at hævne sin Faders Mord, og tillige at red-

de sine undertrykte Troesforvandte fra Isla-

mismens grusomme Forfølgelser. Har Govind

optraadte vel som Sikhernes Guru (Lærer el-

• ler Ypperstepræst), men tillige som Samfun-

dets Overhoved og Hærforer. Denne martial-

ske Præst overbeviste sin Menighed om Nød-
vendigheden afSelvforsvar ogNodværges fuld-

komne Lovmæssighed, samt forsamlede en

Mængde Proselyter under sine Faner. Derved

tog han klogeligen . Hensyn til de mange he-

denske Inder, som for at loje Herskerne, eller

• af Frygt for deres Overmagt, vare blevne Mu-
hamedanere, hvorfor han ligefrem tillod sine

Tilhængere at spise Kjod af alslags Dyr, med

Undtagelse af Koen aliene. Især anbefalede
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han de af Nanai forbudne Fleskespiser , for

ret at trodseMuhamedanerne, saa at deres Ny-
delse nu blev et Kjendetegn for en rettroende

Sikh (ligesom den er det i Georgien for en

ægte Kristen). Stærke Drikke bleve endvidere

tilladte Sikherne, ligesaa vel som Opium og

Bhang, men Brugen af Tobak blev dem der-

imod forbuden. Det lykkedes Har Govind,

ved Hjelp af tappre og enthusiastiske Krigere,

at hævde Sikhernes Uafhængighed i hans lille

Stat, til hans Dodsaar 1644. I Aureng Zebs

Tid havde deres verdslige Magt dog kun lidet

at betyde , især da flere Prætendenter sloges

indbyrdes om Herre- og Præstedommet. En
af dem, Tegh Beltadur 9 blev henrettet efter

Stormogulens Befaling, men dette havde den

samme, ja end stærkere Virkning, end Arjuns

Drab. Den Dræbtes Son, Govind den anden,

(bekjendt under Navn af Guru Govind) væk-

kede Sikherne paa ny til en voldsom Opstand
5

de maatte nu sværge Muhamedanerne en evig

Fejde, hvorved han indprentede dem den fa-

ste Overbevisning , at Troens og Frihedens

modige Forsvar , med væbnet Haand , maatte

for dem være den eneste Vej til sand Lykke,

saavel i denne som og i den anden Verden.

Ved slige Forestillinger og de Forklaringer,

som han, i Egenskab af arvelig Ypperstepræst,

affattede over de hellige Skrifter, samt det Ex-
einpel han selv gav ved personlig Tapperhed
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og udmærkede krigeriske Bedrifter — lykke-

des det ham virkelig at omdanne de forhen

saa andægtige og : fredsommelige Sikher til fa-

natiske og grusomme Krigere, Tillige sogte

han at bringe hele Indien i Opror mod Muha-
medanerne, og for ret at kunne udfore dette

med Kraft, erklærede lian alle Kaster for op-

hævede, samt alle Mennesker for at have lige

Rettigheder i verdslig Henseende^ Istedenfor

at en Mand af dette Folk forhen var bleven

kaldet Sihh eller Lærling , forandrede han

denne Benævnelse iWSinh (ogsaa skrevet Sing)

eller Love (en Ærestitel som Indernes Fyrster

og adelige Krigere ellers bære) \ en Foran-

.

dring, som tydelig nok udtrykte det karakte-

ristiske ved begge Govindernes Reformation,

Govinds Disciple ' indviedes nu- til bestandig

(

Yaabenfærd; [li] de skulde stedse bæreSlaalpaa

Kroppen, aldrig klippe deres Haar eller rage

deres Skjæg, gaa bestandig i blaa Klæder o.

s. v. Han gav Folket en ordentlig Statsforfat-

ning, som en Art af hierarkisk og foederativ

Republik.' * De mange f smaa. Forbundsstater

skulde régjeres af ligesaa mange Hovdinger

(Sirdarer), der baade synes ;at være Præster

Og Hovdinger, ligesom Goderne i, det hedenske

Island. DcresForbundsforsamling skulde hol-

des i Amritsar ved den nationale Helligdom,

Udodelighedens Kilde; den kaldtes Guru-Ma-
ta [12] o: Lærernes Mode eller Forsamling.
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Her vælge

.
samtlige Hovdinger i Nodstilfældc

en Hærfdrer eller Dictator, hvis Befalinger

alle da maa adlyde.
s Den hellige Stad Am-

ritsar bevogtes af de saakaldte A-kalVer (Udo-
delige) en Art af geistlige Riddere , som ingen

Fare maa skye til Statens og Religionens For-

svar, men de have stundom anmasset sig en

Magt i Menighedens Anliggender, som ikke

var dem hjemlet af de antagne Love. Des-

uden gives der tvende forskjellige Arter af

Geistlige (Sahider og Nirmala'erJL, som læse

og fortolke Sikhernes hellige Skrifter o. s. v.

Govind forte en langvarig Krig med Au-
reng-Zéb > de indiske Mongolers vældigste

Kejser* Sine og sine Våabenbrodres i den

udforte mange Heltegjerniiigery samt farefulde

Eventyrer, og andre dertil horende Begiven-

heder, beskrev han selv paa Vers i et Skrift,

der ansees for det andet hellige blandt Sikher-

ne (eller som deres nye Testamente), og kaldes

den lQde Konges (eller Herskers) Bog. Stilen

i den er boj orientalsk, og opfyldt af Billeder

fra Indernes gamle Mythologie. Sikhernes

faldne Helte modtages efter den af Devataerne

eller Underguderne i Indras Himmel, men si-

den nyde de et evigt Liv i Solens salige Egne 5

Velsignelser forkyndes over Troens Helte,

men Forbandelser over dens feige Forrædere
o. s. v. Govind har ogsaa efterladt sig flere

Skrifter af religiost Indhold.



Vel grundlæstede han Sikhernes politiske

Vælde ved sin Lære, sine Statsindretninger og

Krige, men i disse maatte han dog tilsidst

bukke. under for den uhyre Overmagt, og an-

saaes længe for deres sidste retmæssige Fyrste

eller Hierark. Flygtig omvankede han længe fra

det ene Bjergslot til det andet; hans Moder
og hans to Born faldt i den muhamedanske

Sejerherres Vold, og denne lod dem skamme-
lig myrde. Hans voxne tappre Saa)Ajit Sinh

faldt kort efter i den blodige Kamp. Den
ulykkelige Govirid forsvandt fra Verdens Skue-

plads, og Efterretningerne om hans (ligesom

Oluf
,

Trygvesons , Kristendomuiens norske

Helts) Skjæbne, ere mangfoldige og hinanden

modsigende, blandt hans Tilhængere. Dog
mener man at hans Dod indtraf i Aaret 1708*

Sikhernes nu herskende Khalsa- Sekt anseer

ham for en guddommelig Prophct, ja, endog

for en Avatar eller Incarnation af Guddom-
men, ligesom han selv kaldte sig Guds Son

(hvis dette ej skal forstaaes som en blot oster-

landsk Phrase, da han ellers truer dem med
Helvedes Straf der vilde tillægge ham den Hoj-

estes Navn). Paa sit Yderste skal han haye

sagt til sine Tilhængere der omgave hansDods-

leje : "Jeg har overantvordet Khalsa (Menig-

heden) til Gud, som aldrig doer. Jeg har

været eders Leder og skal fremdeles bevare

eder. Læser Skriften og folger dens Bud.
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Hvem der er Samfundet tro, vil jeg beskytte."

Til disse Govinds Ord sætte Sikherne den

storste Lid, og stole dcrpaa i Liv og Dod, saa

at denne bellige Heros derved har faaet en

stor Lighed med de fra Asien til Norden ind-

vandrede Gothers forgudede Anforer, som er

bekjcndt under Navn afOdin eller Audun, og

hvis sidste Taler (efter Snorros Beretning) (13]

havde en saa stor Virkning paa hans efterle-

vende Tilhængere.

Efter Govinds Flugt forsamledes de Hov-
dinger, som nu vare i Besiddelse af den civile

Magt i Folge hans Anordninger, og valgte

Krigshovdingen Banda til deres Hærforer.
Lykken var ham længe gunstig; han slog 'de

kejserlige Hære, ombragte den Statholder, der

havde myrdet Govinds Slægtninge, og bemæg-
tigede sig en stor Del af Hindostan, saa at

hele Riget nær var faldet i hans Vold , men
han gjorde sig (tvertimod Sikhernes forstePro-

phets Lære) skyldig i de skjændigste Grusom-
heder og Odelæggelser

;
Overgang til Sikhernes

Tro og Skikke var den eneste Maade for de

Overvundne til at frelse Livet. Moskeerne

bleve vanhelligede og selv de Dodes Legemer

opgravede for at opædes af Rovdyr. Tilsidst

vendte dog Krigslykken sig; Sikhernes Hære
bleve slagne i forskellige Træfninger; Banda
blev taget til Fange, behandlet paa den for-

smædeligste Maade, nodt til at ombringe sin



egen Son og tilsidst revet ihjel med gloende

Tænger. Hans Krigere bleve ligeledes hen-

rettede, men de gik til Doden med en Ufor-

sagthed, der beskrives paa en lignende Maade
som de bekjendte nordiske Jomsvikingers ef-

^ •

ler Slaget i Hjoringvaag. Banda's Minde

æres ikke synderlig af Sikhernes herskende

Sekt, da han forandrede adskillige af Guru-
Govinds Anordninger, og ansaaes i visse Maa-
der som Usurpator af det borgerlige og aan-

delige Herredomme.

Med Bandets Dod knækkedes Sikhernes

Magt ganske. Deres Land blev indtaget; Hin-

dostans Kejser befalede at udrydde dem af

Jorden; ved et skrækkeligt og almindeligt

Blodbad sogté man at efterkomme dette Bud,

og troede at have gjort det tilfulde, da de faa

Sikher i Landet, som bleve forskaanede, Jnaatte

afsværge deresjTro og gaaover til Islamismen—
men andre vare uformærkt flygtede til vilde

Bjergegne oven for Pendsjab, hvor de beva-

rede deres hellige Skrift, og tillige, saavidt

mueligt, deres Institutioner. De holdt sig ro-

lige der, under forskjellige Hovdinger, i hen-

ved 30 Aar. JNu indfaldt den vældige Nadir

Shah fra Persien i Hindostan og kuldkastede

det mongolske Kejserdomme. Denne Lejlig-

hed benyttede Sikherne til igjen at sætte sig

i Besiddelse af Staden Amritsar og deres Fæ-

dres Land. I de forvirrede Tider berigede
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dc sig, ved Naclirs Tilbagetog fra Delili 1739,

med Bytte fra Inder og Perser, og lagde saale-

des Grundvolden til deres fornyede politiske

Vælde. Dc forhen frafaldne Sikher og deres

Efterkommere afkastede nu Masken, og viste

sig som Muhamedanernes ivrigste Forfølgere.

Andre Proselyter strommede til, og Sikhernes

militære Hierarkie var atter paa den gamle

Fod, dog med adskillige betydelige Foran-

dringer. Fra Bandtfs Dod erkjendte de ej

mere noget almindeligt Overhoved
,

undtagen

forsaavidt de forskjellige Stamme [-Hovdinger

, Valgte, af og til, paa deres Guru-mata, en

Hærforer for en kort Tid eller et vist Feldt-

tog. Det hele Forbunds hellige Indretninger

stode dog under etslags Bestyrelse og Tilsyn af

Akalierne i Amritsar. Med en -slig Forfatning

vedligeholdtes Sikhernes Stat i den ovrige Del

af det 18^e Aarhundrede, dog ej uden vold-

somme Rystelser. Næsten bestandig maatte

de fore svære Krige, især med Afghanerne

,

li vis tappre Konge, Ahmed Shah, to Gange
indtog og odelagde Amritsar, især 1762 , da
han forgjæves sdgte at udrydde det hele Folk
ved et Blodbad i egentlig Forstand, og de Mo-
skeer, som Sikherne havde vanhelliget, bleve

gjenindviede ved at afvaskes med de Slagnes
og Henrettedes Blod! Snart gjenrejstes dog
Sikhernes Stat, vældigere end for, og blev ej

mere synderligen anfægtet affremmede Magter.
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Dog siges Hovdingerne efter den Tid at have

ligget i indbyrdes Fejder, som svækkede dem
saaledes, at Nogle af dem maatte erkjende sig

for skatskyldige til Fyrsten Scindiah, og An-
dre til Afghanernes Konge. I Aaret 1805, da

Britterne faldt ind i Pendsjdb, beherskede

Sikherne dette hele Land, samt enDel afMul-
tein og Hindostan

, og deres Besiddelser ud-

si^akte sig fra 28° 40' til 32° nordlig Bredde.

Dc ' grændsede mod Norden til Afghanernes

Stat, mod Sonden til Britternes indiske Rige.

Da troede General Malcolm at deres vigtigste

Periode var forbi, formedelst Hovdingernes

og Folkestammernes vedvarende Uenighed, og

at deres Magt vilde styrtes omkuld ved det

forste ålvorlige Stod. Den er dog siden tvert-

irnod meget tiltaget, og Forsters for 40 Aar

siden forkyndte politiske Spaadom, allerede

opfyldt. Han skrev nemlig saaledes i Aaret

1782: "Sikhernes indbyrdes Stridigheder og

Folkets constitutionelle Genius ville, medens

disse Conjunkturer vare, hindre dem fra at

vorde et for Naboerne frygteligt Erobrerfolk.

Men skulde engang i Fremtiden deres fælles

Anstrængelser fremkaldes til Værn for Folkets

Tilværelse og Religion, saa kunde vi let see en

ærgjerrig Hovding, begunstiget af Genie og

Held, tilintetgjore sine Forbundsbrodres Magt,

og plante Enevældens Fane paa Fristatens Ra-

iner. Historiens Bog er opfyldt med lignende
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Virkninger frembragte af lignende Aarsagcr.'

Under en saadan Regjeringsform tor jeg nok

vove at sige, at Sikhernes Overhoved snart vil-

de indtage den fors te Plads i Hindostan blandt

Landets indfddte Fyrster
,

og blive en Skræk

for de tilgrændsende Stater."

Et saadant Overhoved have Sikherne fun-

det i Ilansjit Sinh af Laliore. I Begyndelsen,

var han en af deres Stammehøvdinger
, og i

denne Egenskab hyldede han, tilligemed ad-

skillige andre, den afghanske ShahSeman (der

niere sogte at vinde Sikherne ved Overtalelser

end Vaabenmagt) paa hans Tog til Pendsjab

i Efteraaret 1798, — som deres fælles Lehns-

herre. [14] Ved de paafolgendc Statsomvælt-

ninger og Herskerskifter i Afghanernes Hige,

mente Randsjit vel at hin Hyldingseed var sat

ud af Gyldighed, og ansaa snarere sig selv for

mere berettiget til •Herredommet over sine

Landsmænd. Dette sogte han da at erhverve

°S det lykkedes ham saavel, at han i

Aarct 1808 havde antaget Kongelitelen. El-

phinstone mærkede allerede da at Randsjit

sogte, saavel med Magt som med List, at un-
dertvinge sine svagere Naboer paa alle Kan-
ter, med Undtagelse af dem, som stode under
engelsk Beskyttelse. Siden har han gjort saa

store Fremskridt i disse ærgjerrige Bestræbel-

ser, at de mægtige Afghaner vare saa haardt

trængte af Sikhernes Anfald, at de i December
I. (16)
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1820, da Professor Rask opholdt sig i Bom-
bay , sendte et Gesandtskab til Gouverneuren

der, Elphinstone (der forhen havde selv rejst

som brittisk Gesandt til Kabul) for at udbede

sig hans Hjelp mod hine nn saa frygtelige Na-
boer. Gouverneuren kunde ikke opfylde de-

res Forlangende
, og kort efter drog Randsjit

Sinh som Sejerherre ind i Kabul. De sidste

Efterretninger melde, at denne Erobrer alle-

rede viser sig trodsig mod den brittiske Re-,

gjering i Indien 5 at han har mange Russer i

sin Tjeneste og venter endnu flere o. s. v. ,
—

hvoraf visse franske Tidsskrifter slutte, at han

kunde blive meget farlig for den engelske Magt

i Ostindien. [15] Denne Formodning er dog ri-

meligvis ugrundet, men længes maa man efter

tilforladelige Underretninger om den Maade,

hvorpaa denne Usurpator behersker saavel si-

ne egne Sikher som de undertvungne Muha-
medanere ; hvilken af de to Religioner der nu

vil gaa af med Sejeren i denne synderlige Fol-

keblanding o. s. v. Skulde Sikherne atter

hengive sig til deres forrige religios - politiske

Enthusiasme,
. ville de blive farlige for Isla-

mismcn i Asien} i modsat Fald staaer deres

Fædrenetro i stor Fare for en fuldkommen

Oplosning«

Denne Religions Historie er i al Fald me-

get mærkelig. Dens Grundelementer laa i den

ældgamle indiske , men omdannedes dog ved



muhamedansk Indflydelse • og' Tilsætninger.

Dens Stifter var Fredens og Enighedens For-
kynder , men hans Efterfølgere opfordrede , i

hans Navn, til Hævn og Strid. Den samme Tro,

som i Forstningen skulde danne sine Tilhæn-

gere til fromme Lam, omskabte dem, ved Re-
formatorers Tilsætninger, til grumme Lover.

Paa lignende Maader kunde selv en indisk-

buddhistisk Religion gaa over til den gothisk-

odinske. Med samme Kjæmpemod.som Aka-
lierne forsvare Amritsar og dets hellige Dam,
Værnede Berserkerne for Aartusinder siden om
Upsala og dets hellige Kilde, —- begge Sym-
boler for det himmelske Yæld,|hrorfra Alt men-
tes at have .sit Udspring, men Verden at qvæ*
ges og næres, og hvor salig Udodelighed ven-
tedes af dem, som ej skyede jordisk DSd, for

**et at vise sig den værdige. Slige Begreber

(ædle og sande i sig .selv, Jnen tit misbrugte
til uædle Hensigters Fremme) ere vor Menne-
skestammes Arvegods fra vor fælles Oprindel-
se; — til Inderne forplantedes de ved Veda-
e**Ue, til Sikherne ved dem og tillige ved Ko-
ranen, samt senere ved A&hi-Granih og dens

Tillæg 5
—

. til Gotherne ved Eddatroen, og til

°s> deres Efterkommere, ved Bibelens renere

°S mqre velgjorende Lære.

(16*)
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Anmærkninger.
1. De i Begyndelsen af Aaret 1824 fra Indien

indlobne Efterretninger melde, at Sikherne have be-

mægtiget sig den storste Del af det mægtige afghan-

ske Rige, og fordrevet den flygtende Konge til de

vilde Bjergegne. Afghanerne, hvis vidtudbredte

Vælde m. v. i Aaret 1808 erfaredes ved Biphinstones

beromte Gesandtskabsrejse , ere Muhamedanere af

Smuriternes Sekt.

2. See her foran S. i£3. _ Dbg antager jeg in-

genlunde, at den Buddhatro, som de til Norden ind-

vandrede Gother eller deres Fædre havde , var af

selvsamme Beskaffenhed som den, der nu er hersken-'

de Triamit mange asiatiske Folk. Jfr. her Jbran__S»-

1^5^136^ Derimod mener jeg at hin vore Forfædres

Tro nedstammede, i sine vigtigste Sætninger, fra de

buddhistisk-brahmanske, oldpersiske og thracisk-go-

thiske, i Hovedsagen overensstemmende Systemer,

ligesom A. W. Schlegel mener, at den især heldede

til Brahmanismen, men denne har i sin Tid staaet

i noje Forbindelse med Buddhaismen, samt auseer

cudog Buddha endnu for en Incarnation af Gud-

dommen o. s. v.

3. Journey from Bengal to England through the

northern part of India , Kashmir

e

,
Afganistan and

Persia &c, Calcutta 1790, 4, Vol. i, pag. 182 o. &

4. Sketch of the Sikhs, indrykket i Asiat.

Xir, 197 o. f. Jfr. Mitters Erdkunde I, 740-743.

5« Disse Tiggermunke gjenuemstrejfe ofte I11"

dien og flere tilgrændsende Lande , i store Flokke,

hvorved de undertiden blive frygtelige for Almeu->

aikkerheden. I Tauerniers Tid antog man Antallet
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af de egentlig indiske Religioners Fakirer for at

være 1200,000, og de muhamedanske, i Indien allené,

600,000.,

6. Omtrent i5o Aar derefter kostede et saa-

dant Forsog en kejserlig hindostansk Prinds , Sultan

Z>arah, Livet. Han havde forfattet et Skrift, kaldet

de fo Haves Forening, for at vise Koranens Over-

ensstemmelse med Brahmanernes Lære. Ogsaa var

det ham, som i Aaret i656 lod Oupnekhat oversætte

fra Sanskrit i Persisk (see her foran S. 190). Hans

tyranniske Broder Aurengzeh lod ham henrette som
eu Kjætter og Apostat. (Historical fragments of ihe

tøogul Empire &'c. , London 1782 pag. 101, Notes p.

^XXXIX). Tiderne have siden forandret sig. Hen-
yed Aaret i8i5 sogte en indisk Brahman i et sær-

egent Skrift at bevise, at Christus og Muhamed vir-

kelig vare Inkarnationer af Guddommen (som Vish-

riu) og at alle tre Religioner saaledes vare sande.,,

)Om Rammohun Roys deistiske Reformation, see her/
C foran S. 124, i85. Jf

7. Ikke desmindre opregne Sikhernes Skrifter
ei1 stor Mængde mirakulose Begivenheder, hvorved
^d har villet overbevise Menneskene om Nanaks
Prophetiske Sendelse.

8« Nanaks Afkom æres og beskyttes endnu af

andre Sekter blandt Sikherne. Disse Sekter til-

•oiunien, med Uudtagelse af den herskende (Khalsa),

tynes at kaldes Khualasa elier Khalasa. Disse schis-
n*atjske Sikher ligne endnu de hedenske Inder me-
§et i Udseende, Levemaade og Skikke.

9. Tildels svarende, i Navn og symbolisk Be~
tydning, til Persernes Arduisur, Nordboernes Urdar~

o. S . V.
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10. Dog regne Sikherne dem kun for da

den ene af disse Forfattere var en Qvindesperson,

aom de kun ville regne for et halvt Menneske.

11. En Sikhs Initiation skeer, efter Govinds

Anordning, ved 5 Vaabenarter; Neophyten nyder

det saakaldte Livets Vand, hvori Sukker omrores

med Staal, og hans Hoved bestænkes dermed, aom

ved etslags Daab. De saaledes dobte Sikher maa af-

sværge al Forbindelse med 5 schismatiske Sekter ,

som efterhaanden have adskilt sig fra Sikhernes

herskende Kirke* Forbundsforsanilingerne aabnet

med mange Ceremonier, hvoriblandt man især kan

anmærke en Art af Communion £ Hvedekager, som

spises af alle Tilstedeværende, i det andægtige Bon-

ner oplæses o. s. v#

12* Mata er aandsyuligen et meget gammelt

Ord , og vel det samme som det oldnordiske Mot >

amgelsaxiske og engelske Mot , Mote y det danske

Mode {Mode i Landemode) o. s. v.—»maaske og det

.

gamle celtiske Met : i Metumy som Dryne-vtetum,

laternes store Forbundsforsamliug) , Verne-metum i

Gallien, som Venantius Fortunatus oversætter ved

fanum ingens o. v. Vore Forfædres Tingsteder

vare hellige og i de ældste Tider tillige en Art ^
Templer. I visse indiske Dialekter betyder Måt e*

Tempel (As. Res. XI, 276).

13. See Heimskringla i Ynglinga- Saga io (

Kap. En lignende krigerisk Prophet opstod ogsaa

blandt Afghanerne i det 1 Aarhundrede, i Muha-

medaneren Bajazid Anzari. Som Apostat fra Ko-

ranen sammensatte han en Blanding af Sophiernes

og de indiske Philosophers Lære, med egne djærve

_ iilsætninger ; paastod at være en inkarneret Gud,

kommet til Jorden for at opreise den sande Tro ,

Ae
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kaldte sig selv Lysets Fader o. s. v. Ved fanatiske

Krigstroppers Hjelp erobrede han en stor Del af

Afghanernes Lande. Efter hans Dod sagde hans Son

Scheikh Omar sig at have arvet Verdens Herredomme

efter sin Fader, hvis Ben han lod bære foran sin

Krigshær, og foregav at han nok vilde staa op fra

de Dode, hvis haus Hjelp endelig blev fornoden.

Omar faldt i Kampen ; hans og Faderens Ben bleve

brændte, men dog har hans Sekt (kaldet Rosheniaher")

endnu talrige Tilhængere i Afghanistans Bjergegne.

See S. aaa»^
,

14. Mlphin&tones Efterretninger om Kabul &c.

1. c* I, 43 7 ; jfr. II, i35.

1. Efter Beregninger over de forskjellige Re-

ligioners Bekjenderes Antal i For-Indien 1823, vare

Sikherne da 4 Millioner 5oot
ooo i Tallet (hvorved

man maa lægge Mærke til at meget mange Hednin-

ger og Muhamedanere ere dem der undergivne). —
For Fuldstændigheds Skyld nævner jeg endelig her

de iuteressante Efterretninger, som Wilkins har givet

(1781), om Sikhernes Menighed eller Undervisnings-

anstalt i Patna y deres Gudstjeneste, Kjærligheds-

JUaaltider 0. s* v., i Asiatic Researches II, 288 o. f.
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Nærmere Undersøgelse angaaende Edda-Lærens sær-

fikilte kosmogoniske Væseners Overensstemmelse

med græske, ægyptiske og asiatiske Myther.

Forste Afsnit.

Verden betragtet som Malrulosmos ; eller nærmere Udvikling

al Mythen om Ymer.

§1. Den eddiske Mythe om Urjætten

Ymer , af hvis Krop hele Verden blev skabt,

er allerede nojagtig fremstillet i lste Hoved-

stykke §. 5, 7-9 ;
ligesom det og er vist sam-

mesteds §. 13, 39? at Billedet egentlig beteg-

ner ,den chaotiske Materies Omdannelse til et

skjonnere og regelmæssigere Verdens-Legeme.

Osteriændernes o. fl. Ideer om en almin-

delig Verdens-Sjæl, der dels allerede ere ud-

viklede , dels blive det nojere i det Fb'lgende,

forudsætte: at de og tillægge vor Verden et or-

ganisk Legeme, lignende det, hvormed et eller

andet Dyr er begavet. De fleste Folk, hvis

Vise eller Digtere have antaget denne Mening,

enten for Alvor, eller blot til Brug for et po-

etisk Billedsprog, have helst foretrukket en

menneskelig Figur
,
og da de troede at mærke
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at Mennesket var sammensat af de sammeEle-

menter som den store Verden (/ucchqohog/ioc) 9

kaldte de det den mindre (/uizoozoo/tiog). Den-

ne Mening var fra Arilds tid især udbredt

blandt Græker og Inder, og vi sce at Nordbo-

erne og have antaget den, især paa en lignen-

de Maade som Inderne, med Hensyn til begge-

Folks kosmogoniske Digtninger; Den gamle

Verdens vigtigste Nationers historiske Forbin-

delse er allerede gotgjort eller antydet i det

l«te Hovedstykkes 3die Afsnit. Med Hensyn

dertil ville vi betragte dores forskjelligeMyther

i den for antagne cthnographiske Orden, Da
selve vor nordiske Mythe allerede er fremsat

,

indskrænke vi os til at meddele enkelte Tillæg

og betragte da især dens foregivne Oprindelse.

§.2. Det er nemlig Forfatteren til den

yngre Eddas Fortale , som allerede i Middel-

alderen har sbgt at forklare Aarsagen dertil:

[l] "Menneskene grundede og undredes paa

hveden det maatte komme, at Jord, Dyr og

Fugle havde samme Vilkaar (Egenskaber) i

somme Dele
,

og ere dog atter i visse Maader

ulige. Det er en Jordens Egenskab, at man
gravede paa hoje Fjeldtinde og der sprang Vand
op, saa at man ej behovede at soge det længer;

der end i dybe Dale. Saa er og med Dyr og

Fugle, at lige langt er til Blodet paa Hovedet

og Fodderne. Saa er og Jordens anden Natur,

at hvert Aar voxer paa hende Græs og Blom-
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mer, og i samme Aar falder det alt og falmer.

Saa voxe paa Dyr og Fugle Haar og Fjedre

,

og falde af hvert Aar. Det er den tredie Jor-

dens Natur, at naar den bliver aabnet og gra-

vet, da groer Græs paa det Muld som yderst

bliver. Bjerge og Stene tydede de som Dyre-

nes Tænder og Ben. Deraf -'skjonnede de at

Jorden ikke var dod, men havde paa nogen

Maade Liv.'* Forfatteren betragter her mere

Jorden for sig selv, end hele Verden i Almin-

delighed , hvis Hoved Himlen siges at være,

som det udtrykkelig skeer i Mythen om Ymer,

hvortil han dog har taget Hensyn* At Sol og

Maane ikke kaldes Ymers Ojne i Edda, kom-
mer sikkert nok deraf, at slige senere bleve

tillagte Odin som Himlens Gud, hvorfor den-

ne mythiske Digtning undersoges blandt de ov-

rige, som vedkomme den nysnævnteGuddom.
Men at Nordboerne ogsaa ijForstningen have

forbundet den med Fabelen om Ymer 9
maa

folge af Sagens og Billedets Natur.

§. 3* I den2deu Anmærkning til lste Ho-
veds t. lste Afsnit have vi bemærket disse i

nogle Godices forekommende Udtryk i Valas

Spaadom

:

Det var Tidens Ophav
Da Ymer boede

o: var til, levede eller herskede

og ligeledes i 13de Anmærkn. , at det er ham

som ogsaa kaldes Orgemler , den Urgamle.
• *
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Efter en anden Skrivemaade nævnes han^wr-
gemler , som kan betyde : Den gamle Dynd-
eller Vand-Beboer, med Hensyn til den cha-

otiske Materies Beskaffenhed. Den hele Stam-

tavle synes og at være af en saadan Natur, da

Thrudgemler (den stærke d: forstærkede, stork-

nede Gamle) o : den noget hærdede Materie er

avlet eller fremkommet af ham, men Berg

~

geniler (den gamle Bjergbo ; selve Bjerget eller

dets Dæmon) igjen er Thrudgemlers Son*

Genealøgien kan da udtrykkes aldeles physisk

i kosmogonisk Henseende :

Aurgemler, Vand, Dynd — ogsaa kaldet

Orgemler, den Urgamle, Allerældste

Thrudgemler, den størknede eller kon-

traherede Materie

I

Berggemler, Bjerget', Jordens Grund-
klippe ellei\Granitkjerne

Bjergriserne o: selve de golde, vilde

Fjelde og deres Dæmoner (horende til

den dode jordiske Materie, og saaledes

modsatte de himmelske livgivende Aser)

o. s. v.

Mærkeligt er det, at den stærke og mæg-
tige Jætte i Udgaard, om hvem Edda-Digtet

Hymisqvida handler, og som i visse Henseen-
der var stærkere end Thor selv, men blev dog
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af ham nedstyrtet i Oceanet o. s. v.
,
Ugeledes

hed Ymer eller Hymer. Han siges at være

Fader til de vilde Bjergstromme
, .personifice-

rede som en Art at Jættinder eller Oreader.

Vore Forlædre have derfor mueligen tænkt

sig ham som en særdeles Emanation af hans

Stammefader, den chaotiske Ymer. Her-

om komme vi til at handle nærmere paa et

andet Sted. I Valas Spaadom tillægges Ymer
det mærkelige Navn Brimer (Brimir), der

.synes at betyde Havjætten (d: som det kos-

mogoniske Urvand) af Ordet Brim 9 Bræn-

ding, Havets skummende og voldsomme Be-

vægelse. Mere herom i Undersøgelsen om
Dvergenes Skabelse. [2] Endvidere er det

sandsynligt, at Ymer eller Imer er den Mi"
mer eller Jette, hvis Hoved (o: Himmelen)

fortolkede for Odin de astronomiske og andre

naturlige Phænomener, der kunne kaldes Hu-
eller Tanke -Runer (o: Grandskningens Lon-

domme) i Sigurdrifa's Sang. [3] Mere herom

i Udviklingen af Mytherne om Mimer. Hvad

Navnet Ymer (Ymir) eller Imer angaaer, tviv-

ler jeg om at det er opkommet her i Norden*

men rimeligvis er det beslægtet med Ymciy

Ima, Imun
t

o: Uenighed , Strid 5 en Jættinde

kaldes ogsaa Yma eller Ima (ligesom lmr eller

Imir overhoved betyder en Jætte).

§. 4. Blandt de ovrige nordeuropæiske

Nationer (naar Finnerne, som herefter om-



handles, undtages) ere Sporene af dette æld-

gamle Sagn mestendels udslettede. [4] Jeg har

forhen (lste Hovedst. §. 44) peget til Sand-

synligheden for at Germanerne have kjendt

det. Vor Folkestamme er og, saa at sige, den

eneste i vor Verdensdeel, hvis gamle Mytholo-

gie vi kjende nogenledes systematisk $ thi sélvRo-

merne udpyntede deres System saa rigelig med
græske Guddomme og Myther, at dets oprin-

delige Bestanddele ere blevne næsten fuldkom-

men ukjendelige. Det er altsaa forst hos

vore Frænder I.Thracerne — hvis Gade- og

Verdens-Lære er bleven indflettet i den græ-

ske, og har tildels lagt Grunden dertil — at

vi træffe paa vor Ymer
,

skjont under andre

Navne, fremstillet paa adskillige Maader i de

forskjellige orphiske Kosmogonier. Dette er

allerede vist her foran, lste Hovedstykke §. 52*

Man kunde lægge hertil hvad Lactantius si-

ger: [5] at det forste Verdensdyr kaldtes Pha-
ries af OrpheuSj fordi han aabenbaredes forst

fra det uhyre store Rum (Ginnungagap) , da

intet endnu var til 5
ogsaa kaldetPliaetJion, fodt

af Luften $ eller Protogonos> den Forstefodte,

alle Guders Fader. Alt dette passer noje nok
paa Ymer; af ham bleve Himmel og Jord,

Trefoldigheden o. s. v. til. Ymer kunde og

sammenlignes paa end flere" Maader med vis-

se Væsener i den græsk-romerske Gudelære

,

som f. Ex. Uranos og Kronos eller Saturnus,



for saavidt de bleve styrtede åf deres egne

Sonner eiler|jSlægtninge; Titanerne, af jhvis

Lig eller deres Uddunstninger Jorden blev til

o* s. v. Grækernes Fabler om Dæmogor-
gon ere endvidere af selvsamme Oprindelse

som vore om Ymer eller durgemler. Han
udgives for det oprindelige og forste blandt

alle Væsener, ved eller af hvem Verden blev

frembragt. Ogsaa antages han afNogle som alle

Guders Fader; dogi forestilte man ham som
en vanskabt, bleg og grim Olding, bedækket

med Dynd og Mos , som boede i Chaos eller

Afgrunden, hvor han havde Evigheden til

Selskab* Af ham avledes Tvedragten (jfr. her

foran S. 4) , Erébos, de tre Pareer, Pan o. s«

v. Dæmogorgon betragtedes vel som Fader

til Grækernes Ogen eller Oceanus, der ellers

ansaaes for Gudernes Stamfader. Vor Ymer
er identisk med ham som Urhavet. Pan selv

svarer ellers i visse Henseender til Ymer, be-

tragtet som Universet. Adskillige gamle My-
thologer have antaget Pan (der efter Navnet

indbefatter Alt) som dets Sindbillede. Hans

Legemes Overdel skulde da betyde Himlen,

hans Horn Solens og Maanens Straaler, hans

Ansigtsrodme Ildhimmelens flammende Glands,

hans Nebris eller Leopardhud den brogede

Stjernehimmel , hans Bug Havet, hans Lege-

mes laadne Nederdel Jorden med dens Græs

,

Urter og Træer o. s. v. [6] Sikkert nok er



det| at Pan] besynges som et saadant Væsen i

den 10^e orphiske Hymne. Ligesom Edda ud-*

giver Jætten Ymer for Altings Ophav, Guder-

nes, Jordens og Alles Stammefader— saa bru-

ger Orpheus (i sin 36te Hymne) de selvsamme

Udtryk om Titanerne. Den nysnævnte Dig-

ter skildrer ogsaaZeus selv som MakroJcosmos^

Himmelen nemlig som hans Hoved og Aasyn,

Stjernerne (eller Melkevejen?) som hans Ho- -

vedhaar, Sol og Maane som Ojnene; — At-

mosphæren er hans Krop, Ætheren hans Sind

(eller Aand) , Havet er hans Belte , Tartarus

og Jordens Grundvolde hans Fodder. — Alt

dette skjulte han i sig, for at frembringe det til

Lyset ved skabende Kraft. Her synes Skabe-

ren, ved etslags Forvirring, at sættes isteden

for Skabningen. [7] Ellers betragte flere græ-
ske Digtere Jordens forskjellige Dele som de

der tilhore et Dyr; saaledes kalde f. Ex.

Æschylus og SopJiocles Stenene Jordens Ben9

men de skandinaviske Digtere nævne dem baa-?

de' Jordens og Ymers Ben. Hvad Navnet

Ymer eller liner angaaer, kan man rigtig nok
bringes til at tænke paa Grækernes Ymar-ados
eller Imar-ados (en Son afSneenymphenC/u-
°ne> Datter af Boreas, folgelig ligeledes en
Frostjætte),

[3]
De i forste Hovedst. omhandlede ældste

°S ypperste philosophiske Sekter blandt Græ-
kerne

, antoge alle en Verdens-Sjæl (folgelig



ogsaa et dertil passende organisk Legeme)
, og

Stoikerne forestil te Verden især som et stort

Dyr, alt i Overensstemmelse med den asiatisk-

nordiske Lære. [9]

§. o» I det vi saaledcs gaa over til de

saakaldte semitiske Folkeslag, maa vi anmær-
ke, at deres ældste Literatur er (paa Hebræ-
ernes nær) ganske tabt, og vi maa derfor blive

i Uvidenhed om mange Myther, som de for-

modentligen, i hine Oldtidens Dage, have havt

tilfælles med Asiater og Skandinaver. Tilfæl-

digvis vide vi kun, i Henseende til Mythen om
Ymer, at dette allegoriske Væsen var kjendt

afChaldæerne under Navn af Omorca, som

blev adskilt af Skaberen i tvende Dele, saa at

Himlen blev skabt af den overste, men Jor-

den af den nederste o. s. v. — alt overens-

stemmende med vor Mythologie
,

ligesom jeg

for har vist i lste Hovedst. §. 71, og behover

derfor ikke at gjentage det her. I de Brud-

stykker som vi have af den phoeniciske Kos-

mogonie , forekommer en mythisk Genealogie,

som ligner den nordiske 5 see lste Hovedst. §• 64-

Arabernes ældste Fabler af denne Art ere os

ganske ubekjendte. Hos Hebræerne kunne vi

ikke vente at finde slige Myther i den hellige,

Skrift, men mærkeligt er det, hvad deres yn-

gre Forfattere berette om det hierosolymitan-

ske Tempels Indretning og Prydelser, som sig-

tende til Verdens Bygning og Beskaffenhed.
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De mene f. Ex. at den ypperste Præst i sin

Embedsdragt skulde forestille den Hojeste,

ifort Universet som en Klædnings den 'glim-

rende Hovedprydelse med Guds Navn og den

gyldne Krone
5
Himmelen som lians [Herlig-

heds Vaaning 5 , Præstens Kaabe Jorden; Bel-

tetOceanet; Ædelstenene Sol, Maane og Stjer-

ner o. s. v. [10]

§. 6. I Ægypternes Mythologie eller Na-
turphilosophie finde vi : at de have fores tilt sig

Verden som et stort Dyr, sammensat af det

materielle og det aandige; ligeledes ogisom et

liggende Menneske (hvis Hoved vendte mod
Osten, men Fddderne mod Vesten), [li]

Mærkeligt er og det Svar som et trehove-

det ægyptisk Afgudsbillede (som Serapis) mest

lignende en Drage (og fdlgelig i det Hele ej

uligt de orphiske Urvæsener, lste Hovedst. §.

52) skal have givet en Konge afCypern, nem-
lig af folgende Indhold : "Himlen er mit Ho-
ved, Havet er min Bug, Jorden mine Fodder,

i Æther ere mine Oren , mit Syn (Oine) er

Solens skinnende lys." [12] Man vil finde

her nedenfor hvorledes dette Orakelsvar stem-

nier ganske overens med visse afIndernes Ideei\

Man har og flere gamle ægyptiske Indskrifter

ogBilleder omtrent af den samme Mening. [13]

Plutarch bevidner at Ægypterne ansåa Chaos
for det Ondes Ophav, og at den derfra ned-
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stammende Typhon saaledes var at betragte

som. Verdens onde Aand.
* •

§. 7« I de gamle Persers hellige Skrifter

forekommer Mythen om Ymer og Audumbla,
tilsammentagne i Verdensdyret; Abudad, med
den mest paafaldende Overensstemmelse, lige-

som jeg har nojågtig udviklet her ovenfor i

fste Hfrvedst. §. 85-86r og behover derfor kun

at henvise dertil, saavel som til dette Hoved-
stykkes næstfølgende Afsnit* Ogsaa de persi-

ske Digtere kalde Stenene Jordens Ben , lige-

som de græske og oldnordiske (see §. 3).

8* I Brahmanernes indiske Mythologie

forekpmmer denne Allegorie under de mang-

foldigste Former* Den kosmogoniske om Ha-
ranguerbehahy der ligner Ymer omtrent som

en Draabe den anden y er fremsat her foran i

lste Hovedst. §. 92r 93» Ligesom Ymer var

Brahma Stamfader til alle Jætter, og til de

fleste Guder. Mange Fortolkere f. Ex. Pao-

lino9
ville at Brahma skal betegne Jorden , og

i denne Egenskab kommer han, forunderlig

nok, til at svare til vor Ymer. Vedaernes

Ord ere disse : [14] "Guderne og Halvguderne

offredo (ombragte) Brahma som et Offer ;

Maanen sprang frem af hans Sind (Hjerte),

Solen af hans Oje, Luft og Vand af hans Ore,

det subtile Element (Ætheren?) af hans Navle,

Ild af hans Mund, Himlen af hans Hoved,

Jorden af hans Fodder; saaledes frembragte
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han Verdener." I [det] Folgende beskrives

saavel det fdrsté Menneskes som Dyrenes Frem-

komst af dette forvandlede Urvæsen. Her ha-

ve vi da næsten bogstavelig den eddiske Beret-

ning om Ymers Drab ved Guderne , og For-

vandling til vort Verdens-Legeme. Paa andre

Steder i Vedaerne ommeldes og denne Brah-

mas Offring eller Ombringelse, hvorved Skab-

ningerne bleve til. [15] Besynderligt er det at

Brahma forestilles tit i den indiske Fabellære

som ondartet og Jætterne hengiven. For slig

Ugudeligheds Skyld blev han endog nedkastet

fra sin Himmel til Afgrunden (Padalaerne), [16]
og muelig var det til Straf at Guderne, som
formeldt, offrede eller ombragte ham, da han

rigtig nok forvandledes til den synlige Verden,

ligesom vor Ymer, men han er heldigere end

denne deri , at Brahmanerne lade ham leve i

Himmelen alligevel , efter ofte at have været

ihcarnerct paa Jorden
;
dog berette de tillige

,

at Siva eller Maha - Deua engang afhug hans

Hoved (ligesom den chaldæiske Mythe melder

om Bel), hvoraf der blev en Jætte med 100
Hænder. [17] Vist er det og at Brahmanerne

ej vise Brahma nogen Dyrkelse, da de sige

at hans Virksomhed (ligesom Ymers) ophorte

ganske med Skabelsen, og det synes saaledes,

som om de ældste Inder have havt lignende

Tanker om ham , som Edda om den nordiske

Urjætte.
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§. 9, Andre indiske Myther stemme end

nojere paa andre Maader med den eddiske, i

det de berette : at for Verdens Skabelse kæm-
pede Guderne under Vishnurs Anforsel i

10,000 Aar mod Jætterne uden at kunne over-

vinde de to stærkeste blandt dem, indtil han

endelig vandt deres Hoveder med List, afhug-

gede dem, blandede Jætternes Blod med Stov

eller Mudder, og skabte Jorden deraf. Naar

vi anvende denne Mytlie paa Urjættcn Ymer
og hans Slægt, bliver dens Overensstemmelse

med vor nordiske fuldkommen indlysende. —
Ved de to fornemste Uhyrer 'eller gigantiske

Dyr, kunde man forstaa Ymer og Audumhla
(Ghaos med dets Atmosphære). [18]

§. 10. Ligesom vi have seet Jier foran

(§. 8) at Brahma (ligesom Ymer) forvandledes

til Universets forskjellige Dele, saaledes fore«

stilles det og tit i de indiske Skrifter , under

forskjellige Navne, »som et organisk Væsen.

I folgende ^eda-Sted er det vel Brahma selv

som beskrives: "Aanden (den store Aand)

skabte et Væsen; af dets Aande blev Luft, af

Oinene Sol, af Huden Haar (o: Græs og Træ-

er), af Brystet Aand (eller Sind) , af Navleor-

ganevneSæd, og af den blev Vand." Om Ver-

dens-Sjælen sige Vedaerne : "Himlen er dens

Hoved, Solen Ojet, Luften Aanden, Ætheren

Kroppen, Vandet Bugen, Jorden Foddcr-

ne." [19] Her finde vi den nojagtigste Over-
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ensstemmelse med det formeldte ægyptiske

Orakels Svar (§.6). Endvidere lieder det i

Oupnelchat om Beisclwan Atma (Verdensaan-

deii eller Verdens-Ilden) : "Den har sit Ho-*

ved i begge Verdener (Aer og Æther); dens

Oje er Solen, Vinden densAande, Bout Akasch

(det femte og subtileste Element) dens Tanke;

Vandet dens Marv, Jorden dens Fod." Paa

en lignende Maade skildres Guden Vishnu i

Bagavata : Sol og Maane ere hans Oine

,

Vinden hans Aande , Træer og Planter hans

Haar; Satialoloa (Paradiset, Gimle) er paa (el-

ler ved) hans Hoved, Stjernerne ved hans Bryst,

Jorden (o: de hoje Bjergtoppe) ved hans Navle,

Luiten ved hans Bug; hans Fodsaaler ere i

Patala (Underverdenen). [20] Al videre

Sammenligning er her ganske overflodig; kun

anmærker jeg, at Forestillingen om Mennesket

som Mikrokosmos, og Elementernes Forvand-

ling eller Emanation til dets forskjellige Dele,

yndes meget af Inderne, og gives undertiden

paa lignende Maadc som vi nu have betragtet.

Det var og især Pythagoræerne , hvis Lære
angives tildels at nedstamme fra Indien, som
udbredte lignende Ideer (om /iiciUQOv.ooiuoQ og

fiMQOKOOfiog) blandt Grækerne.

§. 11. Ligesom de gamle græske For-

fattere, i Almindelighed betragtede , overbe-

vise os om den indiske, i Landets egne Skrif-

ter fremsatte Læres Ælde ogÆgthed, saaledes



# -

262
v*' Si"'

vise de os og at Inderne i 'gamle
|
Dage have

hyldet lignende Meninger som de nys anforte.

Stobæus giver os f. Ex. fdlgende Beretning af

Indianeren Sandales, der levede i Heliogabal

Bardesanes's Tid , om et makrokosmisk Bil-

lede blandt det gamle Indiens Himmelbjerge.

Den lyder saaledes : "I Provelsens Hule, i det

Indre af det hojeste Bjerg, som ligger midti

Verden, [21] er en Billedstotte, 10 Alen hoj,

med Armene lagte overkors, den halve Del af

Ansigtet, Arm,; Fod og den hoire Side er

mandlig, den venstre Hælvte derimod cpinde-

lig, begge sammenfojede med megen Kunst.

Paa det hojre Bryst forestilles Solen
,
paa det

venstre Maauen.. Paa begge Armé (Sider) har

Kunstneren afbildet mange Engle (Elementar-

guder), Himmel, Bjerge, Have, Floder, Plan-

ter og hvad der ellers er til i Naturen. Dette

Billede gav Gud sin! Son da han byggede Ver-

den , for at han kunde have et synligt For-

billede til sin Gjerning. Paa Skikkelsens

Hoved sidder Guds Billede ligesom paa en

Throne. Brachmanerne forsamles ofte vedStot-

ten for at betragte og omtale de Afbildninger

der findes paa den, hvilke dog nu ikke alle ere

saa lette at forklare." Det er tydeligt at dette

Billede svarer noje xil den forvandlede Ymer*

Paolino antager, vistnok med Rette, at denhar

skullet forestille Brahma. Philostrat fortæl-

ler at Inderne ansaa Jorden for ethermaphro-
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ditisk Dyr (ligesom vor . Ymer) , hvoraf alle

dens Væsener vare frembragte
; og dette stem-

mer got nok med deres ældre og nyere Me-
ninger, saaledes som vi kjende dem af andre Ef-

terretninger, lovrigt henkaster jeg her denlose

Bemærkning : at de indiske Mythers Oum (Om),

forsaavidt dette mystiske Navn betegner Z/a-

ranguerbehah , Verdens chaotiske og herma-

phroditiske, af Vand bestaaende Urvæsen (see

her loran S. 12 G, 127, 128), kan sammenlig-

nes med vor Ymer, Chinesernes Ym og Chal-

dæernes". Omorca. £22j

§. 12* Da Ymer eller Orgemler
?

efter

det Foregaaende , undertiden personificeres i

den indiske Mythologie ved Brahma, er det

ikke underligt at vi finde flere Ligheder mel-

lem disse tvende Væsener. De mest paafal-

dende angaa deres Forplan telsesmaade. Om
Ymer, see her foran iste Hovedst. §. 6* Paa
samme Maade fremkom enMand og en Qvinde
(Manu ogSqtarupa) afUralunets Side, og end-

videre] avlede han Risen Dakslia ved at sue (li-

gesom Vishnu) paa sin store Taa. Hermed kan
man og jevnfore den Figur der omfatter Zo-
diaken i Denderah , som sees afbildet i den
selvsamme Stilling! Endvidere fortælle de in-

diske Legender om en Son som fremkom af

Jætten VencCs venstre Arm o. s. v. [23]

§• 13* Ved at gaa over til Bag-Indien, og
undersoge de der herskende buddhistiske Troes-



Systemer , finde vi i Cochin-China et fuld-

komment Sidestykke til vor Ymer: der for-

tælles nemlig om en uhyre Urjætte, som de

kalde Banio , der forvandledes saaledes til

Vcrdenslegernet, at [hans Hjerneskal hlev til

Himmel, hans tvende Ojne til Sol og Maane,
hans Kjod til Jorden y hans til Bjerge,

hans 7irtar til Planter og Træer, hans iføg*

til Havet o. s. v. Ligesom Edda fortæller at

Dværgene hleve til som Maddiker i Ymers

Kjod, saa heretter denne Mythe det samme
om Menneskene, som saaledes udbredtes over

Jordens Krop. Slige Overensstemmelser ere

saa tydelige, at de ingen Udvikling bchove, og

vidne om et radikalt Slægtskab mellem asiati-

ske og europæiske Yoda- Dyrkeres ældste

Tro. [24] .

§. 14- (Nyt Tillæg). Buddhisterne paa

Oen Ceylon foregive at Verden forst var rund

som et Æg, men dets Skal gik itu, og da

fremlraadte den, tillige med Tiden (Kronos)*

- Devo eller Dio (Gud, Deus o. s. v.), viste sig

i en Skikkelse som ophojedes til det Uendeli-

ge. Lufthimmelen blev hans Hoved, Sol og

Maane hans Ojne, Jorden hans Krop eller

Bug o. s. v. Tordenen rullede og de ovrige

guddommelige og gigantiske Væsener fodtes $

herpåa fulgte en lang Række af Theogonier,

afbrudt ved Guders og Jætters Krige o. s. v.

Ritter siger om disse Oldsagn, at dc indeholde
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mangen en! fru gibav Spire , der og ligger lil

Grund for de nordiske Myther, samt at deres

Indhold, efter Aand og Form, paa en Side

ligner disse, men paa en anden de vidunder-

lige Sagn 6om udbredtes fra det kabiriske Sa -»

?nothrace. Han mener at disse mythologiske

Fortællingers fælles Fodeland maasoges i Bak-

trien og de indiske Koro'crs gamle Land. [25]
*

§. 15. Ogsaa Japaneserne betragtede Ver-

den som et stort menneskeligt Billede, hvis

Hoved er Himlen, Ojnene Stjerner , Haarene

Træer og Planter, Benene Stene og Metaller.

Her forekommer da vor Ymer ligeledes i sin

kekjcndte Skikkelse. [26]

§. 16. Jeg har anmærket ovenfor, at

Chinesernes Urvæsen Ymy Yn, betegner, lige-

som vort Ymer, alt det oprindelige Ufuld- ,

komne i Verden m. v., og ligeledes at deres

Pan-ku (Uccv§. 4, Banio §.13) svarer til den

Gordiske Urjætte. Om ham fortæller ellers

denchinesiskeMythe: Pan " opstod i C/iaos,

°g efter hans Dod forvandlede hans Hoved sig

*'l et Bjerg (o: Himlen, som den ætheriske

Olymp), hans Ojne bleve Sol ogMaane, hans

Hovcdhaar Træer. De ovrige Haar paa hans
Krop bleve Græs og Urter, hans Aarer (eller

£lod) Stromme og Floder o. s. v. [27] Chi-
5lcserne lade ogsaa Fohi nedstamme fra Pan-
ku.j ligesom Skandinaverne Odin'iva Ymer.
Ellers anvende andre chinesike Oldskrifler hin

I

I



Mythe paa Fold selv, men. rimeligvis antydes

blot derved, at Mennesket, som /mmqoxoo/lioq,

lt en Sammensætning af{iciKQoy.oofios* De sige

nemlig: "FoJii fandt at hanselv indsluttede en

liden Verden i sig, hans Ojne vare <le to Him-
mellys, Kjodet Jorden, Tænder og Knokler

Metaller og Stene, Haar og Skjæg Planter og

Træer, Vandet Blod o. s. v." [28]

§. 17. I de ovrige og vestligere mongol-

ske Folkeslags mythiske Lærebygninger, har

jeg ikke fundet den kosmogoniske Mythe om
Ymer tydeligen fremstillet, men sandsynlig

bliver den foranforle Gisning, at alle Buddhi-

ster engang have havt den tilfælles — af fol-

gendc Sted i et kalmukkisk Epos
, [29] hvor

Ideen om Brahmas OfTring smelter sammen

med dcu nordiske om Yjuers Drab. Her tales

nemlig om en Schumnu , eller et uhyre qvin-

deligt Jættevæsen: "Til Forsoning blive

Schumnuens Hoved afhugget, hendes Hud bre-

des ud over Jordens Overflade, hendes Kjod

blive til Summær-Bjerget (Indernes Su~merih

Jordens Middelbjerg og Grundvold) hendes

Blod til de fire Verdens - Have , og alt dette

bl i ve frembragt for den ophojede Chutuhtus

(Guds) Aasyn, for at indvies til ham som et

Offer
!"

§. 18. De nordlige og egentlig schaman-

ske Folkeslags Myther ere os for ubekjendte

til at vi kunne vente os synderligt Udbytte der,
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i enkelte Dele af denne Undersogclse. Saa-

ledes gaaer det i det mindste med nærværende

Post. Kun alleryderst i Nordvest finde vi

blandt Gronlænderne det Sagn : at Menneske-

nes ældste Stamfader havde været en uhyre

Jætte, hvis Skjæg bestod af Træer istedet for

Haar. De sige ligeledes, at den forste Qvinde
fremkom af hans Tommelfinger. [30]

Saaledes ere vi da paa denne Vandring;

i'undt om den gamle Verden, saa at sige ud-
gangne fra Danmarks Island, og komme ad

en ganske uventet Vej hjem til dets nærmeste

Naboland, som vel er end fjernere fra os, men
dog ligeledes i vort Fædrene-Riges Besiddelse,

/

Anmærkninger.

1. Efter Grundtvigs skjonne Oversættelse i Nor-
dens Mytologi eller. Udsigt over JSddalæren, Khavn.

^08, S. 166.

2. N. A. See min danske Oversættelse af den
Kidre Eddall, 59 o. f., 295 ?

3i3. Siden ovenstaaen-
de blev skrevet ere adskillige Forklaringer over den
Ynierske Mythe komne for Lyset, i forskjellige

Skiiftér over deu nordiske Mythologie, hvoraf disse

især fortjene at 7:>emærkes. Ling(Edd.Sinnebilds-La-
ra 1819 eller 20, S. 4o) er aldeles enig med mig om
Betydningen af Ymer som det forste Chaos og Ur-



Vandet som den jordiske Verdens Grimdæmne, »thi'\

siger lian, "Ymer "blev fodt af Draaberne fra den op-

toede Is, og hans hele (materielle) Væsen var frem-

kommet af Kulde og Morke. Dog fik lian sin Til-

værelse ved Varme og Kulde, der, efter vor Tids

videnskabelige Udtryksmaade (ligesom Grundtvig al-

lerede havde bemærket i Nordens Mytologi , 1808,

S. 55) , kunne nævnes som den udvidende og sam-

mentlragende Kraft o. s. v. Zings Betragtninger

over Ymers nærmeste Afkom ere læseværdige. Den

formlose Materie, skjont formælet med Livet, havde

ikke den vedborligo Organisation til Forplanteise?

dog formerer den sig uophorlig ; derfor inaatte Ymer

fode, og det just paa den regellose (uorganiske)

Maacle. Hans Sovn betyder Massens Livloshed eller

Uvirksomhed; hans Sved dens Gjæring, som opstod

i selve Grundæmnet for det fik sin Uddannelse, thi

dets Udspring var fra Varmen og Kulden. At just

)tfz?e Fostrene skulde fremkomme under Ymers

venstre Jlrm, har vel sin Grund i Hjertets Bevægelse

der, hvorfor man troede at Livskraften især havde

sit Tilhold i don venstre -Side (hvorfra det Bibben,

hvoraf Eva blev skabt, ogsaa blev taget). Ogsaa har

Tir. lAng vistnok Ilet deri, at Frosttroldene ere Sind-

bi lieder for det formlose, nbegrændsede og (tildels det)

livluse, eller hvad der mentes at skade eller fortære

de organiske Væseners Liv og Blomstren. — Fot~

fat loren til den svenske Ordbok ofiøer nordiska Mf~
Ihologien, 1 Oplag 'itøiij; antager ligeledes (S. 196) #
Ymer betegner Urvandet som Jordens Grimdæmne

o. s. v. Miinter (i hans Odinische Religion) henholder

sig ganske til min Fremstilling af den oldnordiske

Kosmbgouie. Mone (i Gesch. des nord.Heidenth. !•>
01,1

o. f., lader som lian er ganske uenig med mig i



klaringen over den oldnordiske Kosmogonie , men
han har kun kjendt min af det (efter sin Bestem-

melse) meget kortfattede Ørstedske Udtog af nærvæ-

rende Prisskrift, og har neppe forslaaet Ordene ret.

Han siger saaledes , at jeg udgiver Ymer for Jord-

massen, da det dog udtrykkelig heder i Udtoget "Jor-

dens Grundstof." Efter Mone lade Eddaerne Ver-

den Tremgaae af Taage og Nat. Natten (som dog

siges at være Jætten Nbrves Datter, og ellers forst at

have faaet sit Navn af Guderne efter de lysende

Himmellegemers Skahelse) er alle Tings Begyndel-

se, anen er opfyldt med Taage, og heder derfor

NiJIheim. Nat, Vand og Kulde ere Grundlæg til den

materielle Tilværelse. Forsaavidt ere Yi enige i

Hovedsagen. Derimod benægter Mone at Floderne

Elivaga kom fra det kolde Niflheim , men lader sin

Oversættelse sige, at de gjenuemstrommede Ginnun-

Sagap, da dog Texteu efter min Mening ej kan for-

staaes anderledes, end at de 12 (eller 11) Floder,

som udvælde af Hvergemler, i Niåheims Midte, kald-

tes tiisammentagne Elivaga. Han vil, at disse Flor .

der ikke maa oversættes ved kolde Vande (hvoraf

Jeg troer at have godtgjort det Modsatte, i den my-
kologiske Ordbog til Edda aiitiqvior III, 552-55), men
at de kom fra et Sted hvor der var Varme , og at .

denne var den Gift hvorved de dreves ; de fros der-

imod i Ginnungagap o: Becher der Tåuschung— hvil-

ket sidste Ord jeg seer at Forfatteren ogsaa vil til-

age Mening af Tusk, Bytning, hvilket Ordet Gin-
ning dog aldrig kan modtage > da det egentligst

maatte — ligesom den ældre John Olafsen oversæt-
ter det — hede i Latinen: dolosa (vel artificiosa) se-

ductio aut deceptio. Jfr. her foran S. 22. Vistnok
kau man antage at hine Floders Udspring i Under-

/
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verdenen manglede Varme, endskjont de ikke fros

forend de havde fjernet sig derfra. Dette vises af

Naturens simple Anskuelse, saaledes som den maatte

svare til de gamle Nordboers Begreber. Havet, de

dybe Indsoer og Elve fryse ikke nærmest Bunden,

men kun deres Overflade forvandles af Frosten til

Is, og dette skeer i en desstorre Grad, som de fjær-

ne .sig mere fra det underjordiske Væld eller Ud-

spring. Men desuagtet gives der i højtliggende- el-

ler i nordlige Bjerglande en Art af holde Vande ,

50771 ikke kunne fryse nær ved deres Udspring , men
vel naar de have fjærnet sig derfra , blandede med
andre Vandarter og Luftens Vædsker. Man see

Ex. Olafsens og Popeisens Reise gjejinem Island I,

H7, hvor det blandt andet heder: "Kaldavesl

(en i Island ikke ualmindelig Art af Kildevand) be-

tyder egentlig kold Vædske* Det fryser ikke om
Vinteren, og synes at være langt koldere end andet

Vand om Sommeren ; det siges i Almindelighed at

være lunket i den stærkeste Frost, nemlig fordi det

ej er saa koldt som det tilfrosne Vand*,r Forf. an-

see dette Slags Vandror at svare til det som Linnée

bemærkede paa mange Steder i Sverrig, især det i

Lokakålla (Loke's Kilde) i Vestgathland , hvilken

han beskriver i sin Vestgdtharesa S, a64 o- f. Der

viser den store Naturforsker, at der ved slige kolde

Vande (som han kalder dem) danne sig Forhøjnin-

ger af etslags Mos (Mnium); at Dyndet i og om^

kring dem forvandles efterhaandeu til Torv (eller

Jord) Skifersten o. s. v. Opmærksomme Iagttagere

kunde let herved være blevne foranledigede. t
tu ai

slutte sig til hele Jordens Tilblivelse, i det store,

paa selvsamme Maade, og saaledes have faldet paa

Digtningen om ELLvagas kolde Vande, hvorfra Kos-
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mogonien udleder Jordens Opriudelse. Vandet af

Zoka-Kil&e har fra Hedenold af staaet i stor Agtel-

se hos Omegnens Beboere, som et Helbredelsesmid-

del, og de pleje her at komme sammen til talrige

Forsamlinger paa Midsommersnat , da dets Drikkeli

menes at have de- heste Virkninger. Naar vi lægge

Mærke til at Udgaardslohe egentlig er en Emana-

tion fra Ymer9
hvis Legeme Guderne omdannede til

Menneskekjonnets Beste* saa kunne vi formode at

hans Navn virkelig har givet Kilden dens Benæv-

nelse. Antage Eddaerne ellers nogen Varme ved

Elivagafloderne (hvoraf en virkelig heder Leiptr o:

lynende, glimtende, ligesom GiolL og kan oversættes

ved skinnende) — saa er det vistnok fordi de ud-

runde fra Huergemler r hvori Ordet Urer kan over-

sættes ved haagende Kilde, men dens Hede troedes

da sikkerlig at være af vulkanisk Naf&r. ligesom ad-

skillige af de senere fra Underverdenen udsprung-

ue Jættevæseuer*

Hvad Ymer især angaaer, ere jeg og Mone end-

videre virkelig enige i Hovedsagen, ogsaa naar haii -

forebringer : at Ymer siges at være en Androgyn
,

fordi han er den udelte JMatérie (S. 137), samt at han
er den uorganiske Verden eller et Sindbillede for

den og dens fors te (chaotiske) Tidslob.

Trautvetter (i sin Asciburg oder die germani-

senen Gotter und Heldenbilder der Edda als Stembil-

der dargestellt) forklarer den hele nordiske Mytho-
logie ved Naturens Forandringer i Aarets Lob — og
dette kan vistnok have sin Rigtighed, forsaavidt at

Solaaret var et Forbillede for det store mytfuske

Verdensaar (h\is Skildring vistnok er et af Eddalæ-

*eus Hovedformaal)
, ligesom jeg selv saa tit har yt-

tret og sogt at gotgjore, uden at kjeiide Hr. Traut~



retters Mening, især ved Udviklingen af Gylfes Aa-

benbaringer i Asgaard. Ogsaa. han antager vor

Ymer for den materielle Verden i sin udannede

Tilstand, men hentyder dog til Urvandene som ved-

Itommende Vandmandens Tegn. Ymer, som den æld-

ste Frostjætte, kunde ellers vistnok antages for Sfam-

iliefader til, eller et Sindbillede paa Vinteren i de

nordlige Lande, da Naturen synes at oploses i en

chaotisk Forvirring; hans Afkom for dens Kulde og

Storme (der virkelig personificeredes ved det) o. s.v.

* De ældre Mythefortolkeres , som Bruckers , S.

Thorlacius's, Thorkelins, Gråters, Basthohjis, Grundt-

vigs, Stuhrs o. Fl. blandt os allerede mere bekjendte

Betragtninger og Forklaringer over den Ymerske

Mythe, lede i Hovedsagen til <>t samme Resultat,

hvortil jeg er kommet ved mine egne Uudersogelser

af selve de mythologiske Kilder.

3. N. A, See min Udvikling heraf i Edda an-

tiqv, H, 925-926; jfr. den ældre Edda IV, 46, 47,

260, 261, samtMone 1. c. I, 374: "Mimirs Ermordung

ist auch ein Abbild von Yjnirs Tod, vielleicht auch

die Nameusahnlichkeit nicht zufallig."

4. Vi linde dog maaske Levninger af den Ymer"

ske Mythe i forskjellige ældgamle Benævnelser paa

Ishavet blandt de nordeuropæiske Folk. Allerede

de græske og romerske Forfattere tale om den for-

færdelige Ilavlunge i Norden, hvor Hav, Jord og

Luft var eller lob sammen i Et (altsaa i Nijlheim

selv eller i Nærheden deraf), hvorved Eumenius for-

modentlig er kommet til at tale om Havets ^.ånde-

dræt. Denne Havlunge sætter man i det nordlige

Ishav, som kaldtes det croniske eller saturniske

(maaske af Sagnene om Ymer og Udgaards-Eoké)

samt det dbde
}
ubevægelige, dovne Hav o. s. Y. E^ter
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Raco kaldte de engelske Sofarende i hans Tid hine

nordlige Farvande Lungehavet, og en Seholiast til

Adam af Bremen kalder dem Leverhavel (ogsaa om-

meldt af Middelalderens tydske Digtere). Alt dette

havde vel Hensyn til den dræbte Urjættes Lever og

Lunge; den forste synlig i det ved Frosten stork-

nede Havvand, den sidste i den beromte norske

Malstrom ved Mosko, der vel ogsaa sammenblandes

med Mimers Væld eller Havets Udspring, hvorom

jeg handler nærmere i det FoJgende. See Schoning

om de nord. Folks Oprind. S. 59 og Adelung alt. Ge-

schichte der Deutschen S. 82. '> *> oU

5. De falsa Re lig. fol. 4 anfurt n£Gorres i Asiat*

Mythengesch. II, 564, hvor denne Materie afhandles

temmelig vidtloftig.

6. See f. Ex. Pomey Emleitung in die Gotter-

geschichte der Griechen und Romer (17G2) S. -joi

med de der anforte Steder af Servius, Macrobius og

Natalis Comes. Jfr. Kanne AUgem. Mythologie 181 5,

S. 4G6; samt Creuzers Symbolik 1. c. IN, 258 o. f.

,

og om Phanes ig3 o. f., 582.

7. Et orphisk Fragment hos Proclus i lians Kom-
mentar til Platos Timæus. S. Hermanns Ilandbuch

der Mythologie II, 452. Jfr. Creuzer L c. II, 485 o. f.

8» See Kannes Allgem. Mythol. S. 206 og 36(3.

9. See Briicker Hist. philos. T. I, om den io-

niske Sekt, Side 470; Platonikerne 701, 710; Pythu-

goræerne 1074,- jfr. 1095 (hvoraf især sees , at deres

Lære om den storre og mindre Verden ganske stem-

mer overens med den indiske); Stoikerne 929. Hvor-

ledes Plato o. FL skildrede Chaos ligesom Ed duer-

nes Ymer, som Ophav til alt det Onde, see her for-

an S. 160.

I. ro
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10. See Gorres 1. c. IX, 525-27 e^ter &hilo
% Jo-

sejphus o» fl.

11. Plutarch (om Isis og Osiris) ; Asiat* MytJu

Gesch* II, 35g, 4o5 efter Hermes Trismegistos, Det

var maaske derfra at Romerne havde deres Idee om
Jordens Fastlaud i Skikkelse af en Chlamys-

12. Macrob* Satumal L. 1, C. 20.

13. N. A. Bellermann beskriver f. Ex, en gam-
mel ægyptisk Afbildning af en symbolisk Mahrokos-

mos
y
fra hvis Navle Dyr og Planter udspringe, men

fra Hovedet syv Stave med Kugler paa Enden (Ue-

her die Scarabceen-Gemmen, 2-St., Berlin 1821, S. 55),

Stavene betyde sikkerlig de 7 Planeter, som afÆgyp-
terne kaldtes Stavbærere (^a^So^ogoO-

14. Efter den lærde og skarpsindige Colebrookes

Oversættelse i Afhandlingen: ort the religions cere-

monies of the Hindous &c* ,
II, 25i. Jfiv

JWoor Hindu Pantheon, S, j5 o. f. Om 13rahma som

Stamfader til Guder og Jætter, see JPolier Mythologie

des Indous I, 16*7.

15. See f. Ex. Franz Bopps Oversættelser af

Steder i Vedaerne bag ved hans Skrift : iiber das

Coiijugations-System der Sanscrit-Sprache &c» , 1816,

S. 277 ; og Jones om Grækenlands, Indiens og Ægyp-
tens Guddomme i Kleukers Asiat* Abh„ I, 201. En

indisk Afbildning af Bruma eller Brama
r
frembrin-

gende alle Verdener af sig, som den overste Him-

mel af Hjernen o. s. v., findes i Kirchers China illu-

5/ra/a(iGG 7 )S. i54; jfr. N. Muller Fig. 72 (S. 611 o.ii.)

16. Folier I. c. I, i£9j 172.
%

17. Folier 1. c pag. i 7 5. Jb/z^5 i Asiat. Abh. f»

201. Kanne System der Indischen Mytlie (i8i5),

i4i. Moor Panlheon S. 79. Brahma havde dog 4 Ho-

veder tilbage, hvilke han og skal beholde enduu ;
*

V
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det mindste fremstilles han saaledes i Afbildninger.

Jfr. her foran angaaende Verdens-Dyrene med man-
ge Hoveder J. 5, samt ist« Hovedst. J. 92.

18. Polierl. c. II, iS4. Kanne S. i4o. Gra>

kerne havde en Fabel, hvorefter Jorden i Gude- og

Jætte-Krigen var bleven blandet med Giganternes

Blod, og en ny Menneskeslægt fremkom deraf. Lac-

tant. Plac. lib. I,'Fab. 5. Efter Andre avledes Gi-

ganterne af det Blod som udgjudes da Uranos blev

kastreret. Ægypterne sagde og, at Jætternes Blod

havde i hin Gudekamp oversvommet Jorden, og at

Vindruerne vare opkomne deraf* (Plutarch om Isis

og Osiris),

19. Efter Bopps tydske Oversættelse fra Origi-

nalen ti c. S. 3oi, 2g5.

20* Gorres 1. c. 1, 96, efter Oupnelhat I, 44, og
Xlagavata I, gS«.

Tillæg. Desatirs Lære , som h^'rer til de

indisk-persiske , synes i Særdeleshed at hylde de

gamle Inders Forestillinger i denne Post. Den be-

tragter Verden eller Universet som en Person, i det

Texteu siger : "Verden er en Mand og Manden er

en Verden," og Kommentarernes Forfatter udlader

sig saaledes herom: "Verden kaldes det store Men-
neske, Mennesket den lille Verden." Derom have

Mange skrevet, hvoriblandt Forf. selv, i en Bog som
kaldes de to Verdener, Luften er

,
Universets Aande,

Regnen dets Taarer, Tordenen dets Rost , Vandet
dets Sved, Stjernesamlingerne dets Indvolde, Aarer

°g Nerver, organiserede Legemer dets Orme, der

dog maa stræbe efter at vorde Sjæle. {The Desatir

*• c. II, 95, 99). Her gjenfindes de oldnordiske Ud-
tryk og Ideer om Regnen som Ymers Taarer, Van-

det sem hans Sved (da Eddadigtenes Sueiti betegner



bfiade Blod og Sved), Dvergene som Orme fra Ymers

Krop, til de senere fik deres Organisation o. s. v
#

Om Fetahils Billede som Nasaræernes Ymer , sec

her foran S. 218. Bagavatas Beskrivelse og de

andre indiske Fremstillinger stemme foranderlig nok
med Orphikernes her foran (§. 4) ommeldte Begre-

ber om Zeus (som da svarer til Indernes Vishnu)* I

Brudstykket hos Proclus heder det endvidere: ."I

Begyndelsen var alting i Zeus , Himlen og Jorden,

Havet og Floderne, Guder og Gudinder; alle Ting

som cre eller skulle fodes, de vare i Zeus." Et lig-

nende Fragment findes hos Apulejus: "Jupiter er den

forste og sidste af alle Ting, alle Ting ere af ham

;

han er Himmelens og Jordens Stotte ; han er haade

Mand og Qvmde: han er nemlig Ild og Aandeu i

alle Ting; han er Sol og Maane ; han er alle Tings

Kouge og Aarsagen til deres Oprindelse." Sh. Bast-

holm Hist. philos* Unders. S« 705.

21. Gorres 1. c. I, i35 efter Stobceus Lib. I, p.

i4 1 • Jfr. Creuzers Symbolik 1. c. I, i4i* Det er

klart, at ved hint Verdens hojeste Bjerg, liggende i

dens Midte, menes Himalaja-Bjergene (Imaus eller

det indiske Caucasus) , hvor Meru (ogsaa kaldet det

midterste Bjerg) samt det oprindelige Midgård, lig-

ge, og hvorfra Brahmanerne efter deres egen, vist-

nok sandfærdige Beretning ere komne. Endnu fin-

der man uhyre Statuer og Huler i Bamian, dette nu

forladte Sæde for ældgammel Kultur. Mueligt er

det, at man i Fremtiden kan gjenfinde lignende

S totter (ligesom slige hennaphroditiske og kolossal-

ske Gudebilleder findes i Elcphantas Huler), enteu

der, eller pg i de indiske Himmelbjerges hidtil ube-

kjendte Dale, med Beboere af europæisk Legems-

dannelse og Udseende, som tale et med Sanskrit

1



beslægtet Sprog, og have Gudebilleder af Træ og

Sten. Jfr. Pauli/ii Systema Bramanicum Pag. 112.

Artigt nok er det hvad Rudbech anmærker, i Atlan-

tica I, 591-92, at Navnet Imer (Yiner) (i Genitivet

Imis) er det samme som Imaus, (nu hos Tartarerne

Imus-Tag og Jmus-Sahr eller Sneebjerget) hint Jor-

dens Urbjerg, hvorom Strabo, Plinius, Ptolomæus Q*

IL sige, at dets Rodder og Grene gjennemlobe hele

Kloden. Dette maa være en ældgammel asiatisk Me-

ning, da vi gjcirfhide den i Zendbogemes Beskrivel-

se over Borz (det vestligere Kaukasus , tn physisk

og mythisk Fortsættelse af det Indiske). See her

foran iste Hoveds t. §. 80, hvorved og kan anmær-

kes, at Fjeldets (eller Jordens) Grund -Rodder sam-

menlignedes af de gamle Perser med Aarerne i det

menneskelige Legeme, Hin brachmanske Billedstøtte

vilde have passet overmaade godt saavel til Indernes

som Persernes Idee om et saadant Himmelbjerg (i

en af hvis Huler Stolten var opreist), da Guds Thra-

ne mentes at staa paa dets Top (ligesom det fore-

stiltes i AfbUdningen)
,
og det mentes i visse Maa-

der at være forenet med Himlen, Saaledes kaldte

Karthaginenserne et hiijt Bjerg i Syd -Afrika for

Guds Sæde eller Throne (fiai op}(ia) (Bei vehiculum)*

af samme Betydning som Yggdrasill , allerede sam-

menlignet med det persiske Bjergtræ eller Himmel-
fjeld. Ellers er det klart, at hine emodiske Hulers

Mysterier lignede de nordiske, ægyptiske og
;$Gtøoi$& ebuRu^ ':*>, -.i9btsm9ii i fl*in ic .til

Nyt Tillæg. I det svenske Tidsskrift Idunna
9de Hefte (1822) siger en Forfatter, der undertegner

sig "W—N (i en Afhandling om Striden paa Samso,

S. 47): »Ymer, som ogsaa skrives Imer og i Edda
Kaldes frostkold Jattc (hvilket Navnet og bevidner



ved det indiske Stammeord Ym , Im , Rim : . Vinter,

Kulde, Snee) —• forestiller Joidens faste Klippe-

grund, de snedækte Fjelde. Derfor sagde de gamle

Nordmænd: osten for Uma r som i deres Tale var

det samme som osten for Grændsefjeldet, Kjolen,

Fjeldryggen. Det er bekjendt, at i gamle Sprog og

Oldtidens Symbolik, antages Jætte og Fjeld eller

Bjerg som beslægtede Ideer med fælles Benævnelser.

Jætten Ymer, af hvis Ben Bjergene paa Jorden ©re

dannede, forestiller derfor, i mere indskrænket Be-

tydning, \Ymaus- Bjerget, Asiens hojeste Fjeldryg,

ved hvilken (ligesom jeg i en anden Afhandling

har sogt at vise) Menneskenes Stammeland, Edda-

ernes gamle Asgard, saavel som^Hinduernes og over-

hoved hele Vestens olympiske Fabelland, Yar belig-

gende. Allerede Plinius vidste, at Benævnelsen, i

de Indfodtes .Sprog, udmærkede et snehvidt Bjerg

(Imaus incolarum lingva nivosum signijicans)" Om
den store Himalaja eller Rimmaleh Bjergstrækning

og dens mange Navne handler Ritter (Erdkunde I,

55 1 o. f.), hvor det blandt andet vises, at den end-

nu af Inder og Siamesere kaldes Ima, Imaas, Imeja

(hvortil Imos o. il, kunde lægges), ligesom forhen

Imaus (tfiaos) af de græskromerske Forfattere, Creu-

zer antager det samme {Symbol, I. c. I, 536) og siger

endvidere: "Hvor disse Bjerge skyde frem af en

Rod, og hvorfra deres Grene udbrede sig til begge

Sider , der er den indiske Menneskeheds Vugge

,

derfra nedstige Guder, Genier og Mennesker, og

derfra nedstammer den oprindelige Mythe (ligesom

Gatterer] Muller o. 11. have sat Paradiset her). Der-

fra udvælde de 4 store Floder" (i. Buramputra oi

Drahma's Son. 2. Ganga, som ligefrem paa Islandsk

kan oversættes ved Gånga o: den gaaende grinden-
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de], s. J/ze2. I, g5. 5. J/jcføs .{egentlig <S*W]' 4.

Oxus. Jfr. i2iV/er Erdkunde I, 43 1.) Naar /mer eller

Ymer betyder Imaus , saa er det upaatvivleligt at

Audumbla's 4 Melkestromme , hvorved han nærtes,

ogsaa betegne hine 4 store Florter, Vi maa vel læg-

ge Mærke til y at Urbjerget Imaus egentlig er eu

Forvandling af den chaotiske Urjætte, Mere herom

ved Udtydningen af Audumbla, — I den samme

Bjergkjedes ostligste Del sætte Chineserne deres

Himmelbjerg- Det synes og at sigte til den Ymerske

Mythe, naar de kalde Hojlandene omkring Himalaja

:

Jordens Ryg* og de- derfra udlobende Fjeldkjeder

Jerdens Arterier , hvorved de (ivrige Bjerge hænge.

De sige endvidere: Om man end ikke altid kan see

de Bjergkjeder, som sammenknytte disse HOjder,

ovenfor Jorden, saa kan.snan dog være vis paa, at

de under dens Overflade staa i Forbindelse med hin-

anden ved sammenhængende Arterier eller Gange*

(Amiot hos Hitter Le I y 588% Disse Anskuelser

stemme ganske overens med Oldpersernes foranforte

om Urbjerget Borz* Endelig tilfojer jeg den Gis-

ning, at Benævnelsen Ymisland o: Ymers Land, der

tillagdes vilde Fjeldegne i Nordost eller Øst fra Skan-

dinavien
T i de ældste Tider har betegnet Landene

omkring Imaus , men er siden -efterhaanden blevet

forflyttet mod Nordvest og "Vest, dog paa en saa

ubestemt Maade* at man ikke kjeuder nogen Egn,
som med nogen fuldkommen Vished kan siges at

have baaret dette Navn.

22- See det af Philostrat ved Gorres I, i33 an-

forte Sted. Om Ouuij som skal betyde det samme
som omne (IIav) y Universet, efter Mytherne enQvin-

demand, fremkommet netop ligesom Ymer ved Vands

°g Ilds Forening (hvilket ogsaa selve Navnets Be-



tyduiug skal udtrykke)— see Kanne System der in-

dischen Mythé, S. 71-76, Dette hellige Navn, som
og skrives Om, forekommer i Brahmanernes -mysti-

ske Formel Kanscha, Om, Pascha, der menes at væ-

re det samme som de eleusinske Mysteriers Koy^,

Ofi, ilaj. Den hellige Stavelse Om (Aom, Oum) sæt-

tes foran ethvert indijk?Digt eller Skrift. Om Oum,

Aom eller Om jfr. endvidere Wagner 1. c« S. 1 83-84,

Nyt Tillæg, Den fuldstændigste Fremstilling af

de indiske Begreber om Oum, findes nu i N, Mul-

lers GL TF. u% K. der alten Hindus, 1822, I, io3 o*

f. Her siges at Oum er Lysets (Ildens) og Vandets

forste Forening, et Forbillede for den forste kos-

mogoniske Udvikling og Kraftbevægelse ; — Brahms

mystiske Ord, Forklang til alt Vordende o. s. t.

Forfatteren leverer (Tab. IT, Fig. 16-18) tre mærke-

lige Sindbilleder af dette Væsen, beskrevne S. 5y5-

576. Det forste er et Billede, der er mest sammen-

sat af (Niflheims) Dunster. En Kreds af Skyer om-

giver Hovedets Peripherie; to Sole eller straalende

Stjerner antyde Øjnene; Munden antydes ved en

skydannet Aabning; 4 Straalerader (antydende de jor-

diske Elementer) udgaa deraf (hvortil de 4 Arme vel

og sigte). Skikkelsen har Vinger, er omgivet af

Skyer, og foran den staaer en Lingam, der antyder

den muelige Udvikling af alle Skabelsespotenzer, der

endnu indhylles, som Idealtyper, i Oums Skyeklæd-

ning. Under Billedet sees et Bjerg med 5 Spidser

(formodentlig Urfjeldet Meru). Det andet Billede

forestiller Foreningen mellem Ur -Ild og Ur -Vand

(under Et betragtede som Oum og som menneske-

lige Figurer, hvis Haar, Fingerspidser o. s. v. udgaa

i Flammer og Vandstraaler) — indhyllede i Skyer.

Den tredie Afbildning fremstiller Oum (som Ver-
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denstoffet), fremkommende af BralunsMund (ligesom

Verdensægget af Knep/is Mund, her foran S. i4y,

eller Ymer, der oplives af dens Kraft som udsendte,

eller udaandede, Heden). Ur-Koen (vor Audumbla)

sees tillige, omgivet af de Symboler som betegne Ver-

denslegemet, samt endvidere omringet af Evigheds-

eller Verdens-Slangen. Jfr. Orphikernes Forestil-

linger af Verden med en Guddoms , en Oxes og eu

Drages Hoveder her foran S. 72-73, jfr. S. 192.

23. S. Gorres 1. c. I, 320. iJføør S. 101, io4.

Jfr. v.JDorom Morgenland' Alterth. H, g4. Man har

be}>réjdet den nordiske Mythologie hin formentlige

ijrimelighed, uden at tænke paa Evas Fremkomst af

Adams Side, eller paa Bachus's Fodsel af Jupiters

Hofte, men Minerpas af hans Hoved o. s. v.

24» See Christopher Burrs originale italienske

Beretning hos Gorres (anfort i Anledning af den

skandinaviske Mythe om Ymer) 1. c. II, 58o. Jfr,

endvidere iste Hovedst. §. 94, samt Nyerups Worter-

buch der slcandinauischen Mythologie
,

ICopenh* 1816,

.rf/im. S. VIH.

25. N. A. S. Bitters Vorhalle &c. S. 110.

lalethes History of Ceylon, p. 292. Dauies Account

of Ceylon (1821) S. 2o3, 2o4, fremstiller Verden som
frembragt ved Vand og odelagt ved Ild i visse Pe-

stader eller Verdensaar, som bestandig folgende paa

hinanden uden Begyndelse eller Ende. Jfr. her for-

an S. 121, 1 34, 198.- vji 1 n IV* .-i

26» Gorres asiatische Mythengeschichte I, i3o»

See ovenfor i»te Hovedst. §. g5.

27. Sammesteds S. i54, 173. Kircheri China il-

lustrata p. 22 i Oversættelse af Indskriften paa eu

ældgammel Stentavle : Principium primum pro-



282

duxit duas mutationum causas (Ym materiam &c.

Yam formam) i obscurum vacuum mutapit &c* Jfr.

Milne i Ethnogr. Archie 1823, XX, 433, hvor han

vel fortolker Yin ved Materien, men er ikke for-

nojet med at Andre forklare Yang ved Aanden,

hvorimod han mener Yin betyder Jorden, men Yang
Himmelsluften Or Sr v. (ligesom Ymer og Odin i vor

Mythologie), Gorres antager Yang for Aanden og

Livet, I, i53»

28« See Mayer mythologisches Worterbuch^ i8o4,

II, 11 5, Jeanne allgem* Mythologie S. 16*

92« Bagved Bergmanns TVanderungen unter den

Kalmukken^ IV, S. 162*

30« See Egedes Efterretninger om Gronlandy S.

l4gr Karmes allgem. Mythol. iS. 428-29,

ni

i)Tf>,u

cu-ul

t *
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Andet Afsnit
OXD Koen Aadumbla og Oxen overhoved, som kosraogonisk

SiadbiUede.

de ældste irythologiske Systemer

har Oxen (som Koe eller Tyr) af forskjellige

Aarsager, som maa falde i Ujnene ved at he-

tragte de hertil horende Myther, hvilke jeg

indskrænker mig til at fremstille eller udpege

paa den mueligst korstes te Maade —• gjerne en

betydelig Rolle Den nordiske om Audum-
bla selv er allerede optegnet her foran i den

eddiske Udsigt over Kosmogonien (i lste Ho-
vec(st.§*6}f ligesom vi og: have sogt at udvikle

dens rigtige Betydning (§". 37). TSa ville vi frem-

stille de Sidestykker hertil, som vi have kun-

net udfinde i fremmede beslægtede Oldsagn,

satte ved Siden af hinanden, for om mueligt

at trænge frem til den fjerne fælles Kilde ,

hvorfra de ere udruudue*

§. 20. I den nordiske Mythe forestilles

Koen Audumbla som et uhyre Dyr, hvis fire

Melkestromme formaaede at nære Urjætten

ymer, af hvis Krop den hele Jord blev siden

dannet. Selv nærtes hun ved at slikke Salt-

stene , hvorved Bure, en Guddora i Menne-
skeskikkelse, fremkom efterhaanden i forskjel-

lige Perioder. Det var fra hans Son Bor,



Bur eller Borr, at Guderne nedstammede. De
skabte igjen Verden og Menneskene — saa at

Koen Audumhla kunde med Hensyn hertil vel

kaldes Guders og Menneskers Moder. Paa

den anden Side var hun', som Ymers Nærer-

inde, Jætternes og tillige Jordens Fostermo-

der, [2] Yi kunne derfor ikke undres over,

at Oxe og Koe stode, som mythiske Dyr, i hoj

Anseelse hos vore Forfædre, ja at de endog

node en Art af religios Dyrkelse, ligesom delte

og har skeet blandt Jordens ældste os bekjendte

Folkeslag.

§. 21. Herved maa vi tillige overbevises

om, at de gamle Skandinaver i Almindelighed

have anseet den primitive Koe Audumhla for

etslags guddommeligt Væsen. Det er sandsyn-

ligt at man har tænkt sig den som herma-

phroditisk, ligesom Ymer selv; den kunde alt-

saa forestilles baade som en Koe og som en

Tyr. Saaledes ledes man til at forestille sig

Mueligheden al at Cimbrernes bekjendte Kob-
beroxe, hvorved de svore i Italien, og som si-

den blev Romernes Bytte, har skullet frem-

stille hint mythiske Væsen. I Fyen (nær ved

e og et gammelt Offersted) har man en-

gang opgravet en liden Kobberoxe, og flere af

det Slags ere blevne fundne paa samme Maade
i de nordiske JRigtT. Et sligt Billede fandt

man og i den frankiske Konge Childerichs

Grav. Bracteater med Tyrehoveder har man
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fundet i Fyen , men det er uvist hvorfra de

egentlig ere komne. [3] Om AudumbLa eller

Guden Tyr have givet Anledning til denne

besynderlige Dyrkelse, kan jeg ikke bestemme.

Dette er ogsaa ganske overflodigt her , hvor-

imod jeg maa sbge at oplyse vor -Mythes Over-

ensstemmelse med andre beslægtede Folks Old-

sagn og kosmogoniske Digtninger.

§. 22- At Hertha's eller Jordens Vogn
blev blandt de sramle Germaner trukket af to

Kder paa hendes Festdage, er mærkeligt nok,

og synes at vidne om , at man helligede Koen
især til Jordens Guddom, hvilket og efter det

foranforte stemmer vel overens med vor Edda.

Denne Guddom kalder Tacitus Moder Jord

(terram matrem), — og ved hendes symbo-

liskeKoer maa man da tænke paa Jordlegemets

forste Plejemoder AudumbLa, og dens Paralle-

ler eller Sindbilleder i den ægyptiske, persi-

ske, indiske o. fl. Religioner. At HertJias Oe
netop maa soges i Danmark, og hendes Hellig-

dom gjenfindes i Hertliedal ved Leire eller Ze-

thraborg, forekommer mig meget sandsynligt

af Anchersens, Munters , G. L. Badens o. fl.

Undersogelser. [4] Navnet Teutoner kunde

vist nok, paa dette Sted, passe sig til Danske,

da Ordet ^iod (Theod, Thiod) , hvoraf man
vil udlede det, betyder et Folie, og de gamle

Skandinaver desuden betragtede det som et

Egennavn baade for Tydskland, og tillige for
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en Del af Jylland, hvor Navnet Thye-, Thye-

land, endnu er en Levning deraf.

§. 23« At Thracerne, vore erkjendte

Frænder, have havt kosmogoniske Digtninger

der ligne vore , er vist forhen i Betragtningen

over forskjellige saakaldte orphiske (lste Ho-
vedst. §. 52)- I de tvende af dem forestilles

den chao tiske Jord som forenet med en Oxe
(eller Koe) , hvis Hoved viser sig paa Urvæse-

nets Krop, og vi kunne neppe tvivle paa, at

lignende Ideer have ligget til Grund for denne

Mylhe, som for den om Ymer og Audumbla*

Især synes dette at bJive indlysende af Epithe-

tet 'BSyemjQ (fodt af en Koe eller Oxe) som en

af de orphiske Hymner tillægger Phanes eller

Pan. Ellers vare lo som Koe (undertiden

billedlig for.estJlt som <en Qvinde mecJ.Horn)

ogMaanen med dens Horn de samme hos Græ-
kerne. [I Argos og Ægypten betydede selve

Navnet Maanen. De orphiske Hymner til-

lægge og Dionysos eller Saccluis Tyre-Hoved

og Oxe-Horn, ligesom Plutarch bevidner ud-
' trykkelig at hin Guddom undertiden forestil-

les af Grækerne som en Tyr. Hertil horer

vel og Cretensemes Minotaur* For alt dette

ligge rimeligvis phoeniciske, ægyptiske og in-

diske Ideer til Grund. Ogsaa lode de græske

Myther Zeus (Himmelen) undertiden forvandle

sig til en Tyr, men Here (Juno) til en Koe,

hvorved vi maa erindre, at denne Nalurgud-



287 ,

inde betegnede. Jorden eller dens Atmosphære*

Romerske Mynter vise at Tunos Vogn under-

tiden blev trukket af Koer , og saaledes viser

denne Grækernes Here sig i samme Optog som

Germanernes Hertha, som vistnok atter er

identisk med Oldpersernes Hethra, Herethrct

(der muelig er den samme som de vestlige For-

fatteres persiske Artemis, hvis Vogn vi og

læse blev trukket af Koer). Romerne dyrkede

endvidere Jorden som Ceres .{der stundom fo-

restiltes ridende paa en Oxé) , og en drægtig

Ko blev hos .dem dens Offer og Sindbillede. [5]

; §. 24. Blandt de semitiske Folk finde vi

at Baal eller Moloch, Ildhimmelens -eller So-

lens Guddom, samt »overhovedet det mand-
lige avlende NaXurprincip, blev (ligesom Græ-
kernes Dionysos) forestil t med et Tyrehoved.

Ogsaa bleve Oxer fortrinligen offrede ham.

Men Verdens Moder,. Astarte eller XJrania, af-

bildedes Jigeledes af Phoenicierne og Kartha-

giuenserne med Ox-ehorn o* s. v. , og smelter

forsåa vidt sammen med vor Audumbla. [6] Af
den herved opstaaede religioseÆrboclighed for

Koen, foranledigedes vel det ogsaa i Phonicien

gjeldcnde Forbud mod at nyde dens Kjod. I

det syriske Hierapolis sad Zeus, ligesom In-

dernes Siva (muelig og den samme af Navn)

paa en Oxe, efter Lucians Beretninger. Ellers

er det bekjendt, hvorledes Hebræerne dreve

Afguderie med Guldkalven, hvis ægyptiske
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Oprindelse ellems er lydelig nok. Ogsaa Ara-
berne dyrkede en Bacchus eller Dionysos med
Oxehorn. [7]

§. 25« I intet Land i Verden har Oxe-
dyrkelsen naaet en saadan Hojde som i det

gamle Ægypten. Oxen Apis ansaaes for Osi-

7
%

is's Sjæl, eller og den inkarnerede Gud selv.

Det er klart nok, at Osiris og hans Pliallus

svare ganske til Indernes Siva og hans Lin-

garn, og disses fælles Betydning falder os me-
get tydelig. Til begge disse Guder var Oxen
især helliget. I Ægypten vare der liere my-
stisk-symboliske Oxer, som Mnevis , Orwphis

eller Omphis o. fl., der skulde forestille visse

Guddomme paa en allegorisk Maade. Det

vilde være overflodigt at undersoge delte her,

da Jablonsky o. fl. have vidtloftigen afhandlet

disse Æmner. [8] Koen ansaae Ægypterne

som det helligste Dyr, forestillende Isis (som

engang selv paalog dens Skikkelse), samt dyr-

ket paa visse Steder som guddommelig (paa

samme Maade som jfpis) [9]. Den var altsaa

baadc Jordens og Maanens Symbol. Den

hele religleuse Overtro om Koen i dette Land,

stemte ligeledes paa det allernojeste med den

i Indien. Sabledes afskyedes de Fremmede i

begge Lande, (som f. Ex. Græker i Ægypten,

Muhamedanere 0£ Kristne i Indien) fordi de

spiste Oxekjdd o. s. v. ,
skjont denne Afskye

noget tabte sig med Tiden, da disse Fremmede
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bleve Landenes Beherskere. Man kunde falde

paa at troe, at netop disse indgroede Menin-

ger, som Inder og Ægypter havde tilfælles, -

men som afvege saa meget fra Grækers og

Skandinavers, vare et Bevis paa at hine Natio-

ners ældste Vise ikke vare af fælles Herkomst

nied de senere nævnte — men saa maa man
erindre sig, at den store Læremestci-inde No-
den, har fordrevet hin Afsky, i de nordlige

Himmelstrdg, fra de vandrende, maaske flyg-

tige, Folk, som nodtes til at fore Hyrdelev-

*iet, og dreves af Hungeren til at soge Næring
1 Dyrenes Kjbd, hvorved de lærte, at slige

Spiser ingenlunde vare stridende imod Menne-
skets Natur. Ægypternes Oxe- og Ko - Dyr-
kelse, samt Afsky for at spise Ko-Kjod, var ri-

meligvis bleven indfort ved Inderne i de ældste

Tider, [10] da de vel allerede havde -disse

Skikke i det Land hvorfra de udvandrede, men
Wdt sig dog langtfra ikke saa strængt fra an-
dre Kjodspiser, som de i de nyere Tider have

gjort. [11]

§. 26- Blandt de gamle Meder og Perser

Sjenfinde vi Audumbla, som den*hermaphro-
duiske Oxe Ahudad, af hvem alt havde sit

^dspring. Jeg har fremsat denne Mythe i sin

Helhed og vist dens Overensstemmelse med
deH nordiske, her foran* i l»te Hovedst. §. 85.
^et er uden Tvivl Kajomarth, det forste Men-
neske og den forste Konge , der sees afbildet

1 UsO.



blandt de persepolitanske Ruiner, halv som
Menneske, halv som Oxe, og rober saaledes sin

Oprindelse som Abudads Son. Ellers kan

man vel ikke paatvivle, at det er oprindelig

Abudad, der forestilles som Oxe, i Vesterlæn-

dingernes fra Persien oprundne Mithra -My-
sterier, og paa deres, denne Guddoms Kultus

angaaende, Monumenter. Det bliver især

ganske klart af de Korn -Ax > som i de fleste

Afbildninger danne den yderste Spidse afOxens

Halé. Brod og Vin, somhorte til disse hem-

melige Ritus, vare og, efter Zendav es ta, især

frembragte af hin Al-Oxe, og saaledes Symbo-

ler for den nærende og frugtbare Jord (see

iste Hovedst. §. 86, S7). I den beromte Af-

bildning af Sol- eller Himmel-Guden Mithra,

som sees hos Hyde, [12] Kirclier og Mont-

faucon, er den Oxe, hvem han stoder Dolken

i Nakken, udenTvivl Ahudad, som denfrugt-

bare Jord. Den gyldne Dolk (hvormedDsclieffl-

schid spalter Jorden -for at faae den til at bæ-

re Frugter) er Solens skarpe S traale i Hunde-

dagene, betegnede ved Hunden Sirius eller

Taschter o: Hundestjernen, som modtager Ty^

rens Blod o: Jordens varme Vædsker, der op"

stige i Hojden, udpressede af den gjenncm-

trængende Hede, og forestilles som Blod, ud-

vældende af de Saar som Solens Dolk W*
tilfojet den. Endvidere tilkjendegives dette

Tidspunkt ved Lwen, hvis Tegn netop er det



herskende i Hundedagene. Bagved Tyren er

der et Træ, som bærer Frugt, for at erindre
1 om Hostens Tid. Ligesaa tydeligen tilkjende-

gives os, at Foraaret alt er længst forbi, ved

det Tyrehoved som hænger i et Træ uden

Frugter, men med en FaTtkel (o: den hojcst

gaaende Sol) forved det store Billede. Det,

men ikke Mithra's Oxe, antyder her Tyrens

Himmeltegn. Bag fra sniger Skorpionen sig

for at berove Tyren Avlekraften. Det Himmel-

tegn , der afbildes paa samme Maade, giver

os den fornodne Oplysning om Billedets Be-

tydning. Den store Slange som forestilles ne-

den under det Hele, er Afgrundens Drage,

Ahriman, men Skorpionen og Slangen ^re til-

lige Dever , hans Udsendinge til at bevirke

Jord-Oxens Undergang, eller rettere , Mor-
kets Sejer over Lyset, Kuldens over Varmen
o. s. v. Det vingede Billede over Mithra , og

et andet som staaer noget lavere, begge om-
givne af Slanger, ere maaske andre Sindbille-

• der paa Himlen, hvor Solens Gang nu daler, og

paa£w/ie/2, som nu medfdrer Aarets mestbræn-

dende Hede. Af de ovrige her befindtlige Sind-

billeder kan man ingenlunde tage Feil. Paa

lignende Maade ka^n. man og forklare de ov-
rige allegoriske Billeder angaaende Mithra, der

lindes hos Montfaucon. Han er i dem alle

Himlens eller Solens Guddom ; Oxen Jordens

Sindbillede. Det Hele er saaledes en allego-

(•9*)



ri.sk Naturskildring,
:
svarende paa det no}este

til de mythiske Forestillinger som vi finde i

Persernes ældste Skrifter. [13] I ovrigt an-

mærker jeg endelig, at den mythiske Oxe hos

Perserne ellers yndedes og beskyttedes af Ør-

muzd, ligesom af den syriske Zeus, phoeni-

ciske Baal, ægyptiske Osirisy indiske Siva,

nordiske Freyr o. s. v. ^Wk *ri Jamo^ioH-.

§. 27. I den indiske Mytliologie fore-

stilles Jorden udtrykkelig som en Ko, givende

Overflodighed o. s. v. Derved betegnes den,

som Gudinde, i Almindelighed, og i denne

Skikkelse kom hun (i det episke Digt Bhaga-
vata) fremfor Himmelguden Indra, for at be-

khige sig over de Undertrykkelser hun maatte

lide af Ravana, samt andre Tyranner og Jæt-

ter. [14] Uden Tvivl er og Jorden identisk

med den mythiske Ko Surabhi eller Kamdheva,

som kom frem af Melkehavet (a: Himmelrum-

met) ved dets Kjærning (forestilt som Univer-

sets Skabelse), tillige med Maanen, Al-Træet

o. s. \V Denne Ko har den Egenskab, at hun,

uden at kælve, er dog stedse sund og melke-

rig, samt opfylder alle sine Dyrkeres Onsker

(thi Jorden yder dem Næring, Sundhed og Til-

fredshed). I en indisk Indskrift paa tre Mes-

singplader ,
opgravet ved Schitradurg i Aaret

1800, prises den ambrosiske Maane, Melkeha-

vets Kilde, havende en fælles Oprindelse med

At\ altfrembringende Træ (d: Yggdrasill, Uni-
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verset), og den stedse pelgjorende Ko (Aii-

dumbLa, den frugtbare Jord), [lo] Koen
Kamdheva er vel ogsaa identisk med den, der

kaldes Sabalct (muelig den samme som Skan«

dinavernes forgudede Ko Sibylia), fra hvilken,

efter Puranerne, alle de vestlige (europæiske)

Folkeslag, som rigtignok kunde regne deres

Herkomst fra Audumbla ^ skulle nedstamme.

Det er da vel hin mythiske Ko, hvem Sonne-

rat skildrer som havende et Qvindehoved, tre

Haler o. s. v., hvorved man og maa tænke paa

den persiske Kajomarths Herkonist* Efter

Nordboernes bekj endte Ideer om Aande- eller

Sjæle-Vandringen , kunde den nordiske Siby-

lia tænkes at have været besjælet afAudumb-
las Aand, og saaledes svare til den indiske Sa-
bala, hvortil endnu kommer, at denne kaldes

i Sanskrit Udhabala, hvilket Navn muelig kun-
de staa i opi'indeligt Forvandtskab med det

nordiske Audumbla ellerAudhumbla. [16J El-
lers tilegnes Koen i Indien saavel Jordens Gud-
inde Prithiviy som de store Gudinder Par-
vadi (Himmeldronningen, der og kaldes Iska-
nt o: Frue eller Herskerinde); Almoderen
Uhavani, eller og Laihsmi, hvis Tegn den
menes at bære paa Tungen, Yveret o. s. v.[l7]

§. 28. Som jeg for har meldt, er Tyren
desuden Sifas Attribut, og undertiden fore-

stilles han ridende paa den ,
just ligesom den

syriske Zeus. En virkelig Oxe dyrkes og i



Indien, som hans levende Symbol. Denne kal-

des Afguden Apis af Paolino, ligesom den og

nævnes Appen eller Appa af Inderne. Dette

Navn betyder Fader, og Paolino mener, at

det ægyptiske eller græske var fordrejet der-

af. [18] Han beskriver en Procession, hvor-

til han var Ojenvidne, og hvori hin rode Oxe,

af udmærket Stforelse og Udseende, blev fort

igjennem Byen Pudiceri (ellet Pondichery)

med Instrumentalmusik, og mange Hojtidelig-

heder, om hvilkePaolino retvel har godtgjort,

at de lignede meget de ægyptiske — og har

] igelcdes peget til det gamle Sagn hos Plutarch :

at Apis's Dyrkelse, var bragt ved Inder til

Ægypten* Han antager denne hellige Oxe for

dels at være Solens, dels Jordens Symbol* In-

dernes egentlige Kodyrkelse omhandles nær-

mere af mig paa et beqvemmere Sted. Kun
niaa jeg anmærke, med Plensyn til det Foran-

forte (§. 25) , at Inderne ansee en Koes Drab

som et Modermord , og straffe det med Do-

den; rimeligvis fordi den betragtes som et hel-

ligt Symbol for vor fælles Moder Jorden, hvis

Gudinde man mener at vise sig i dens Skik-

§. 29- (Nyt Tillæg). Ligesom Oldsag-

net omTmer eller fmer, efter hvad jeg forhen

S. 277 har sogt at vise, kan henfores til det

indiske Himmelbjerg Ima, Imaus o. s. v., saa

kan Sagnet om Audumhla ogsaa tænkes at være



295

forbandet dermed. Inder og Chinesere be-

tragte hint Jordens virkelig hbjeste Bjerg som

dens Urfjeld , hvorfra alle de ovrige vare ud-

sjjrungne. De indiske Sagn sige, at fire Ho-
vedfloder udvældede derfra, der befrugtede

og nærede Jorden (ligesom Auduniblas fire

Melkstromme), og her tænkte de sig virkelig

et uhyre naturligt Billede af en Ko , af hvis

Mund de sige at deres ypperste hellige Flod

Ganga. (eller Ganges) udvælder. Ganga's Kil-

der have fra Arilds tid af været Gjenstande for

Indernes Pillegrimsreiser, og selv i vore Dage

berettede nogle blandt dem (som trængte længst

frem) at have seet en s.aaledes dannet Klippe

oven for Gangotri, paa det Sted hvor Floden

vældede frem blandt evig Is og Sneé. Flere

Gange have kyndige Britter været udsendte til

Opdagelsen af Ganga's Væld, og det lykkedes

endelig for faa Aar siden Capt. Hodgson
y
som

fandt det i en rædselfuld, men majestætisk Al-

pedal, omgivet af hoje Jokkehoppe. Den

Hvælving, hvorfra Floden fremvældede, un-

der en Ismasse af300 Fods Hojde, kunde vir-

kelig, efter dette Ojenvidnes Beretning, sam-

menlignes med en Koes Mund. [20]

§. 30. Buddhas egentlige Dyrkere have

stor Agtelse for Oxer og Koer, ligesom og Gu-
den selv kaldes i Amarasinha Gautamah eller

Gotamah, som (efter Paolino) i Sanskrit skal

betyde en Ko -Vogter. Om de have slige
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anal 'sbbVL «9&gsUi suaab Ib lo-jod rA&uah
Meninger om Koen som lordens, Guders og

Menneskers Moder, eller Oxen som Fader, er

mig ubekjendt
;
og afgeogoniskeMyther, blandt

deres forskjellige Sekter, kjender jeg kun den

(i lstc Hovedst. §. 95) anforte japanske om en

2^r
fl

,ridqr ved at sha Hul paa Verdensægget,

ievirkede Skabelsens Udvikling, og som saa-

ledes kan i visse Maader sammenlignes med vor

Audumbla* Paa gamle indiske Mynter seer

man denne mythiske Forestilling, og paa an-

dre en Tyr, med Solen mellem Hornene.

Saaledes troer jeg da at have vist, at Hin

Nordens plastiske Mythe, med de deraf fly-

dende religiose Forestillinger og Meninger,

gienfindes under forskjellige, tildels hojstover-

ensstemmende, Former, blandt den gamle Ver-

dens ældste og sindrigste Folkeslag.

§. 31. En repeterende Slutningsbemærk-

ning maatte her tillades mig. Det var ikke un-

derligt at de ældste Mennesker valgte Oxen,

det nyttigste dg-, mest udbredte Dyr som de

kjendte, til et kosmisk Sindbillede i forskjel-

lige Former. £be/z var maaske Menneskenes

fors te Fostermoder, og de ældste Folk (især

Inder og Ægypter) betragtede den derfor med
religios Ærbodighed

, og kaldte den Menne-

skenes Moder o. s. v. Da man siden anstil-

lede digteriske Betragtninger over Kosmogo-
nien, ophojede man og en mythisk Ko til

Jordens Moder eller Fostermoder. Vor Au-
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dumhla horer til denne Klasse. Naar maa
ellers forst kaldte Koen Moder, niaatte Tyren

og nævnes Fader (som i Indien). Ved sin

Slægts Forplantning, og senere ved at trække

Agerploven, kunde den siges at nære eller fd-

s tre Menneskene. I hojere kosmisk Betyd nirig

kaldte man Himmelen Alfader og Tyren blev

da dens Sindbillede, ligesom Koen var det for

Jorden som Almoder. Oxen blev ellers snart

et Stjernebillede i Dyrekredsen, hvilket vi end-

nu kalde Tyrens Himmeltegn* Det bringer

mange Lande den skjonneste Vaar , da Solen

i Aarets Lob atter gjenvinder sin herlige Væl-
de. Saaledes kom vel Tyren til ogsaa at be-

tegne Vaaren og Solen paa en symbolisk Maa-
de, [21] men Koen da naturligvis tillige Maa-
nen o. s. v. Bogstavskriftens Brug har for-

længst bragt os til at forkaste Hieroglypherné,

og vi ere meget for oplyste til længere at dyr-

ke Audumbla eller Apis^ men dette beretti-

ger os ikke til at haane eller foragte Oldfæ-
drenes barnlige Forestillinger, hvis Udvikling

stedse maa interessere Sagnforskeren og Men-
neskegrandskeren. :

i9sei) iloU. diabiæ go , labonyrJteofl olzixti

-titens nobie inun ad .y .8 .o it)boM aoasife

-ogømzo-Jt -io?q •i'j^ninige'iJ^a ^ariaJsib abal

Kl oJl jlaidj^m. nj go nem sb^odqo ? fl3Ut

soY .•røbotfrøJao'i ioIIo asboM enobiot
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Anmærkninger.
1. Vi \ille kun antyde her, at Koen rimeligvis

er det Dyr som forst gav Menneskene Næring
, og

for hvilket de derfor fattede etslags barnlig Agtelse.

Den blev altsaa Nærings, Frugtbarheds og Overflø-

digheds Symbol. Saaledes sættes Koen for Menne-

skets Næring overhoved i et ældgammelt nordisk

Ordsprog i Ilavamaal o. s. v. (S. den ældre Edda

III, 120, i55). Om Nordboernes Kodyrkelse (hvor-

til Audumhla vel gav et Forbillede som kosmogo-

nisk Væsen) sammenlignet med den ægyptiske, indi-

ske o. s. v., handles nærmere i det Folgende. Ty-

ren, som et Dyr af samme Art, kom og til hoj An-

seelse, blev Styrkens og Avlekraftcns Sindbillede,

og længere hen i Tiden hojt agtet som det Dyr,

der ved at trække Ploven gjorde Jorden frugtbrin-

gende. See TVagners Ideen zur allgem* MythoU S.

i84. Om Oxen, som Jordens Symbol, især hos de

Gamle, see Paulini Systema Bramanicum S. 34, samt

de der anforte Steder aiMacrobius, Plutarch og Zac-

tantius* Nogle have og ment, at Himmeltegnet Ty-

ren havde især Hensyn til Jorden} Sandal henforer

det saaledes til vor Audumbla, (Cosmogr. peterum

primæ lin. I, i46). Endvidere er det vist, at de

Gamle have tildels af Solens Straaler og Maanens

Horn taget Anledning til, at tilegne dem Ty r og Ko,

og forestille dem endog selv under disse Billeder.

Saaledes er det f. Ex. skeet i Ægypten, Phoenicien.

og Indien. Endelig bleve og Flodguderne forestilte

sqiu Tyre, fordi Elvene ogsaa kunne siges at brole,

samt tillige at fure eller pltije Jorden.
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2. Nyt Tillæg, Efter at ovenstaaende var skre-

vet, ere folgende mærkværdige Forklaringer over

Mythen omAudumbla'k.oxaiie til min Kundskab. Ling

(1. c. S. 5o o. f.) antager Audumbla for Livsfroet o:

Naturens skjulte Liv, som nodveiidig maatte blive

til da Materien skabtes, thi de ere Krop og Sjæl

for hinanden. Denne Sjæl kunde ikke yftre sig saa-

længe Kroppen var saa forvirret og manglede Orga-

ner. Derfor maatte Audumbla, Livets Sindbillede

,

virke indskrænket, thi Ymer eller den livlose Mate-

rie, var allene til, men den var endnu ikke noget

i Virkeligheden. De fire Melkestromme forklares

ved de fire Elementer, hvilke Materien indsluttede,

og hvorved Chaos nærtes. Ellers anmærker Forf., at

Koen er det gavnligste Dyr for Menneskeslægten,

og det mest bekjendte paa Jordkloden, da den le-

ver under alle Himmelegne. Derfor valgtes den til

et saadant Billede, som man i gamle Dage iugenluu-

de ansaa for lavt eller upassende. Mone (l.c. I, 017-

18) antager at Androgyneu Ymer er den udelte Ma-
terie; hans Liv opholdes ved den organiske Melk,

og- Audumbla antytler overhoved Ideen Ur-QuimU
o. 3. v. TrautvetteV (1. c.) forklarer Audumbla ved

Tyrens Himmeltegn^og i visse Maader som Foraars-

solen, i Aarets sædvanlige Lob. De 4 Melkestrom-

me betegne Elementerne, og de 4 Hovedvinde eller

Verdenskanter. Bure er Stjernebilledet Cep/ieus, der

forst kommer frem med Hovedet o. s. v. Munter

holder sig til min Forklaring og til asiatiske Paral-

leler (som ligeledes her ere blevne iagttagne af mig).

lAng udieder endvidere Navnet Audhumbla {Aud-

humla, Audumla , som det skrives j)aå forskjellige

Maader), af Aud, rig (som ej kan siges, skulde vel

være af Audr
7
Rigdom), og Hum, Tusmorke. Jeg

/
/
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foretrækker Adjektivet jiådr ,
tom, ode (i Sammen-

gælning ogsaa: let), og beholder ellers Ordet Hum
,

^ér endvidere bruges for : Nat, Morke, ligesom Hum,

eller Hum, Humr ogsaa betyder Hav, Vand. Ordet
r jfudhumla vilde altsaa ?jetegne et Væsen, som existe-

rede da Jorden (efter Bibelens Udtryk) var ode og

'Tom, bestaaende eller omgivet af de chaotiske Ur-

'Vande. Jfr. herefter Anm. 16. <X anoxU ts
t?få

3. Om Cimbrernes Kobbertyr, see især JPhi-

tarchs Marius Cap. i3, og Birkerods Afh. hos JVest-

phåL Jfr. Suhm om Odin og den Iiedenske Gudelære

S. 3^3 o. f. , samt v, d. Hagens Irmin, seine Såule,

Strasse und Wagen (Brcslau 1817) S. 49.

4. Taciti Germania Cap. 4o. S. Dr. G. i. i?a-

c?e7?5 Anmærkninger til hans danske Oversættelse'

'^fåiavn. 1795,- S. 71 o. f. Jfr. Mone 1. c. I, S. 267

¥. ir, 23. Suhm om Odin S. 242 o. f. Erindrer

jeg ret, har Kosegarten o. fl. villet linde Hertha'

s

Helligdom paa Øen jRiigen, og det ikke uden anta-

gelige Formodningsgrunde ; men jeg anseer detj-slet

ikke for urimeligt, at den samme Gudindes Cultus

fundet Sted paa flere end en Øe i ØstersSen.

Paa Rugen have Gother rimeligvis boet forend de

bleve undertrykte eller fordrevne af Slaver, og ad-

skillige nordisk-go thiske Ord have vedligeholdt sig

der ligetil denne Dag, f. Ex. Ol (istedenfor det tyd-

^'*$&J§&
x
f) tol*%&. - 80f* t'M'JliiT -x3 eténo moe

N.' A. S. G-eto?« Symbolik und Mythologie

alten Volker& tFdg. IV, 179, 1 go o. fl. St. Jfr.

«
<w

$f,
c
74, 147, 576. Den samme Forfatter handler og-

saa vidtløftig om Oxeojfre til de telluriske Guddom-
^
a3

ftie hos Oldtidens forskjellige Folkeslag. Dette Oxena

forhold til Jorden vår vel og Aarsag til den asia-

tisk-græske Skik, at Kolonister toge Bopæl der hvor
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en Ko
y
som de fulgte eller forte med sig, hvilte el-

ler holdt op at gaa o. s. y., som det f. Ex. fortælles

om Kadmus i Boeotien. Synderlig: nok gjenfmde

vi den selvsamme Skik i det gamle Norden ; see f.

Ex. Landnania Kh. Udg. 5. 007, Det phoeniciske,

ægyptiske og indiske Forhud mod at spise Kokjb'd,

var vel gjeldende i det ældste Attika, da vi bestemt

vide, at Oxens Drab blev der anseet for en ugude-

lig Handling Q. c. IV, 121 o. f.) f ,!li0 røQ g
6. Munter Religion der Karthager S. 11, i3, 32.

Qvartudgaven S. 68 o. f. Jeroboams Guldkalv me-

nes der at have været Astartes Billede, og hun

endog at have været dyrket som en Ko i Canaan.

7. See Gorres Asiat. Mythengesch . II. 325.

8. Jablonsky . Pantlieon Ægypt. Lib. 4, C. 2 & 4.

JVagners Ideen S. 261 o. f. Gorres Asiat* Myt/ieng,

II, 397-98. Jfr. Paulini Syst. Bramanicum p. 19,

Amarasinha pag. 3i &c. ^^tag^cÆ. i.w£ r?9i 39;
9. Strabo fortæller om Monemphiterne (i 1.7de

Bog) at de dyrkede en vis Ko, helliget iAphrqdite

(Venus); men Chr. Bastholm mener vel lugtigeji (i

Hist* philos. Unders. S. 124) at Ægypterne, mente

Isis derved, da vi vide at Koen overhoved tilegnes

heude. Dog kunde man antage, at Athor eller Athyr^

Naturen som Universets Moder {Venus Urania) ellers

ogsaa skildret som et chaotisk Urvæsen, mentes her,

som oftere er Tilfældet hos de Gamle, ved Aphro-

ditey og da vilde hin guddommelige Koes Slægtskab

med Yor Audumbla blive end tydeligere, men denne

Omstændighed gjor overhoved ikke meget til Sagen^

da Begreberne om Athor og Isis ibides saa tit sam-

mensmeltede i den ægyptiske Mythologie. Om Koen,

som Jordens, Athors og Isis's Sindbillede hos Ægyp-

1



terue, see endvidere Creuzer 1. c. I, 52o (jfr. 519),

10. Herodot bevidner (II, 4i) at Ægypterne

ærede Koen mest af alle Dyr, og afskyede dem i

ho'jeste Maade som spiste deus Kjod, saa at de f

Ex. ikke vilde kysse en Græker, eller benytte sig

*f Jians Kniv, Gryde eller andet sligt. De hedenske

Inder have endnu de samme Fordomme mod Euro-

pæerne o. fl. af den selvsamme Aarsag.

11. N. A, Dette vise mange Exempler allerede

i Indien selv og dens Nabolande, endog der hvor

den brahmanske Religion endnu er den herskende,

Saaledes gives der selv i den hellige Stad Benares

Brahmaner , som. spise Oxekjod (dog neppe - af eu

Ko), samt endnu ilere af dem der opholde sig i Per-

sieriy Turan og ved Baku {Asiat. Res. X, 89). iVard

siger endog (JView of the history, lit, & reL of the

Hindoos II. 120), at mange Brahmaner i Bengalen

spise hemmelig Kokjod. Paa Øen Bali, som hy hin-

den brahmanske Lære, spises Oxekjod offentlig af alle

Stænder, paa den gejstlige nær; mærkeligt er det

og, at man der ikke ærer den indenlandske Ko,

men kun den indiske, som er af en anden Race (1.

c. XIII, 1 52). I Assam spises Kjod af alleslags Dyr,

uagtet Indvaanerne enten hore til den brahmanske

eller buddhistiske Tro (II, 175). D.et samme skeer

selv af Brahmanerne paa mange Steder (dog tildels

med Undtagelse af Oxekjod) som f. Ex. i Beludschi-

stan samt Indiens nordlige Bjergegne (XIII, 192; jfr.

Pottingers Reise [1818] S. 11 5). Om Beboerne af

Guzerat , Cutch o. s. v. , siges det samme paa flere

Steder i det bombayske Selskabs Skrifter. De he-

denske Inder, som opholde sig i Astrakan, spise li-

geledes Kjod. Den samme Skik er ogsaa herskende
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blandt en stor Del af Buddhisterne, hvis Afsky for

Dyrenes Mord og for Kjodspiser mange ansee for

uovervindelig. Saaledes gjore Talapoinerne eller Præ-

sterne i Siam sig ingen Samvittighed af at spise

Kjod af Dyr, som vare blevne dræbte af Andre.

Kjodspiser ere almindelige i Tibet , Butan o. s. v.,

men Slagterne ansees for uærlige. Kalmuckerne ere

endelig komne saavidt i denne Post, at de ingen

Restriktioner kjende. Saaledes indsee vi fuldkom-

men tydelig, at vore Forfædres. Religion vel kunde

være af et Udspring med de indiske, skjondt de

ikke afskyede Kjodspiser, hvortil Himmelegnen og

andre Forhold snart maatte tvinge dem. At slige

Nodmidler vare tilladte de brahmanske Inder selv i

Vedaerne , har Rammohun Roy nylig vist — men
DyreoHre og Kjodspiser foreskreves endog i den

ældste Tid af Indernes Love ved forskjellige Lejlig-

heder, f. Ex. Begravelser, visse Fester, o. s. v.>

skjondt ogsaa disse befalede Skikke kom af Brug

i Indien selv i nyere Tider.

12. De vetere religione Persarum &c. 1. c. pag.

ni, Montfaucon Antiqvité expliquée T. i, p. 2,

Tab. 225, Fig. 4. Gdrres har vel givet en meget

sindrig og vidtloftig Forklaring over denne allego-

riske Forestilling ]. c. H, 245 sq., men den fore-

kommer mig at være vel meget kunstlet, og i visse

Henseender utydelig. Skjont jeg. har afbenyttet

nogle deri indeholdte Vink , er min Forklaring dog
i det Hele lempet efter Zend-Skrifternes ægte My-
thcr, og jeg troer at Monumentet oplyses tydeligst

"ved dem, som man ogsaa vel kunde vente. Saale-

des fortolket , underretter det os om ; den til vort

Ærnne horende Sandhed, at endogsaa Grækerne an-

saae Mithra's Oxe som den frugtbare Jords Symbol,
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og folgelig svarende til Zendavestas Abudad og Ed-

dås Audumbla. Den Oxe som forestilles paa nogle

ægyptiske Monumenter med Sol og Maaue mellem

Hornene, betegner vel ligeledes Jorden.

13. N. A. Jfr. Creuzers Symbolik &c. 2 Udg.

I, 7-4G, 761, 7G5, hvor Milhraoxen siges (i. hojere

Betydning) at betegne Verdenstyren Abudad; at

Ahriman og hans Slanger ere Dever som dræbe den

ved sin Gift o. s. v. , overensstemmende med mine

her udviklede Ideer. Ellers antager Creuzer Mithra-

oxcn tillige (i underordnet Betydning) for Jævn-^

dognstyren som Hijnmeltegn, ligesom Audumbla og,

efter det for an/Orte, i visse Henseender kan svare

dertil. Jfr. Afbildningerne Tab. III, Fig. 1 og Tab.

XXXV, Fig. 1. Særdeles sindrig er Creuzers Be-

mærkning (S. 798) ellers oplyst af ham ved andre

Lejligheder, at Tyren (som kalendarisk Sindbillede)

betegner Aar, og Verdenstyren (eller Oxen, som Abu-

dad o. s. v.) Verdensaar. Saavel disse som de fle-

ste Svrige Beskrivelser og Fortolkninger over Mi-

thrasmonumenterne ere samlede af Seel 1820, i hans

her foran S. 182 nævnte Skrift.

14- See Folier Mythologie des Indous
,

I, 497.

Heeren Ideen 1 Th. 2 Abth. S. 484. Paterson 011

///e Origin of the Jtlindu religion, As, Res. IX, 5 18.

Paolinos Reise nach Indien, 1798, S. 26. Æ/øør Hin-

doo Pantheon S. i4i. Hos N. Muller 1. c. sees

Koen som Jordgudindens Attribut, Fig. io3 (S. bqb)»

15. Polier 1. c. I, 256. Paulini Systema Bra-

manicum p. 284 sq., jevnfort med Kleuhers Uddrag

i Asiat. Abh. 4 Th. o. s. v. Den paaberaabte lud-

skrift er forklaret af Colebrooke i Asiat, Res* IX>

VilMiv. Moor 1. c. S. i8,i38 o. f. -v
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16. See Polier I, 282, jevnfort med det fra San-

skrit ved Bopp oversatte Stykke TFisivamitras Bus-

sungen 1. c. S. 178, og JVilford (on the sacred Island

in the West) As. Res. XI, 64, 67. Vilde man. ud-

lede Navnet Audumbla af asiatiske Sprog, finder man,

at Udhabala, Adhabala, skal i Sanskrit betyde'

den ypperste Ko; Adalbaula eller Odalbaula o»

8. v. vilde i det gamle nordiske betyde det samme*

Desuden heder det i, den yngre Eddas (eller Skaldas)

Kenningar (Rasks Udgave S. 2.21): "Audumbla (eller

Audhumbla) er den ypperste (fortræffeligste) blandt

Koerne." Om den nordiske Sibylia, s. Ragnar Lod-

brogs Saga 8de Cap. o. f. (Rafns nordiske Kjæmpe-

historier [1822] iste B. 3 H., S. 23 o. f., 38, 44 o. f.)

Om dens indiske Sidestykker vil mere forekomme j

det Folgende. Jfr. ellers foran Anm. 2. -jek^xia:

17« Paolino Reise nach Ostindien, S. 24, 2G o.

il, Skr. • Creuzer 1. c. I, 61 3. Hos N. Muller 1. c«

Fig. 86 (tilS. 56 1) sees Bhavani ridende paa en Ko,

som Sindbillede paaVerden i Almindelighed og Jor*

den især; derfor helliges den ogsaa til Jordens Mo-
der og Fostermoder Bhavani. Fig. 22 (S. 579) fo-

rekommer hin Ko, som Verdens Sindbillede, om-
givet af Mayas (: vor JUeyas, Nornen Urdas) Slor«

Hojst mærkelige ere overhoved dette Dyrs indiske

Navne, som de, hvorfra vore nordiske uden Tvivl

nedstamme. Saaledes er f. Ex. Ordet Oxe i Sanskrit

Ukhsa, Uxa, Uua, i Islandsk Uksi, Uxi (Genit. XJxa\

Tartar. Ukus. Okus o. s« vtvi? flere kaukasiske o. a.

Sprog; — Sanskrit (efter Paolino) Kala Oxe, hvoraf

nemlig det Islandske Kdlfr, Dansk Kalv, Tydsk Jforø

o. s. v. Ko deriinod heder i Sanskrit Go, Malab, og
Tam. Gopa

y
Isl. jj^r (Ku), i Dansk JEø, Tydsk Kuh,

I (20)
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Eugl. Coø, Pers.Gaa, Kurd. Gfiau, Pehlv. Gao, Afg.

Kua (ligesom den isl. Ejeform i Flertallet), hos de

kaukasiske Aser eller Osseter Kug o. s. v. Flere

beslægtede Ord anfores i Gloss, Eddæ antiqp. II,

702, 75o»y »jdtoO! r *
fi

:* 0
18« Faolinos Reise 1. c. S. 26 5 Systemet Brah-

manicum (de cultu, Animalium tit. Bos)* Jfr. Creu-

zer 1. c. I, 61 3 (som vil fiju.de eudflere overensstem-

niende Benævnelser paa Indiens og Ægyptens helli-

ge Tyre). Mærkeligt er det og, at hint indiske dy-
pen synes at være det samme som det isl. eller old-

nordiske Afi 9
Fader, Bestefader, Gr. acpnoi, artfpvs^

Syr, Abba o. s. v., og Navnet Ama (Moder), som

af Tamulerne tillægges Koen, det Isl. Amma, Be-

stemoder. I Sanskrit skal Amma, ligesom i Hebr.

o. fl. Sprog, samt a/ufias hos Hesychius, betyde Mo-
der ; i Arabisk Faster (Tante), I Svensk og Finsk

er Amma det danske og tydske Amme o. s. v. See

GIoss. Eddæ antiqp, II, 5(>2. Amma kaldes ligeledes

Gudinden Parvadi selv, hvis Symbol Koen er (Ama-

rasinha p. .36). Ward bevidner (1. c. II, ig5) at

Koen i Indien kaldes Gudernes Moder
y

uden Tvivl

med Hensyn til en saadan mythisk Ur-Ko som vor

Audumbla, hvem Hedningerne vel kunde tillægge et

sligt Navn. Ogsaa maa man her tænke paa den

ægyptiske Isis, som repræsenteres ved Koen.

19. Paolino 1. c. i begge de anforte Skrifter.

20. See Rapers Beretning, efter Indernes Fortæl-

linger i As. Res. XI, 5o6, samt Øjenvidnet Hodgsons

i samme Værk (1822) XIV, 117. Jfr. Moor Iiindoo

Pantheon p. 37, og Gangas mythiske Afbildninger,

som fremspringende af en Koes Mund, Tab. 17, 18.

Denne Ko er vel ingen anden end Indernes Adha-
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hala, der atter svarer til vor Audujnbla* I og ved

Himalajas Bjergkjede er der meget Stensalt (jfr. her

foran S. 57). Urmythen synes at have udbredt sig

fra Imaus til Kaukasus og derfra til os,

21. Dette synes og at være blevet Tilfældet i

Sverrig, da Almuen i Vestgothland siger om Solen,

naar den begynder at skinne om Foraaret : V&roxen

drifveu Ihres Svenske Dialekt- Lexicon* Vpsala

1766, 4.
;: ak^fB

(20*)
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Vi. mul * w M-jC1
jL '

~^r£ , f 'v.
.

"

•

ao i Tredie Afsnit.
j«0ff røfrgO^gr eUer tfcrr; eller Ætfjffø.

Je95'i5 eJeisqqt a-gi foggoJv røb ssq 9Jpn

§•32. J-ya vor kosmogoniskc Digtning

selv mangler Tydelighed i Udviklingen af det

Begreb, man burde gjdrc sig om de nysnævnte

Væsener, hvis Navne desuden paa en anden

Maade ere indflettede i vor mythiskc Historie,

saa kunne vi ikke ganske undgaa en lignende

Forvirring, ved at sammenligne dem med slige

Personer i fremmede Folks ældste Sagn. Jeg

vil dog henpege til adskillige Omstændigheder

som forekomme mig mærkelige i denne Punkt,

uden at gjore Fordring paa, at mine Gisninger

skulle antages som klare Sandheder. En slig

Paastand vilde og nu være urimelig, men det

er mueligt at et eller flere af de fdigende Vink

ville lede os eller Andre i Tidens Længde, til

nærmere Opdagelser, som kunde udbrede det

Lys over hine mærkværdige Oldsagn, hvilket

vi endnu inangle.

§. 33. I iste Hovedst. §. 6 ere Fortæl-

lingerne om Bure og Bor fremsatte*, og i den

folgende 37te m. fl. har jeg sdgt at forklare

dem som geogonisk-allegoriskeMyther. [l] En
slig Synspunkt, om denne end skulde indhyl-

les ajlformeget i Forlidens Taagemulra, vil da
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ikke desmindre blive den rigtige; men hine

ældgamle Sagn ere dog, ligesom næsten alle

slige hos alle Nationer, blevne i en senere

Periode, betragtede historisk, og saaledes hos

os anvendte paa den kongelige ypperste Præst

Odins Forfædre. Snorre Sturleson, der i

Ynglinga-Saga skildrer Gaden som et Men-
neske, der i nysnævnte Egenskab herskede

over Asa-Landet osten for Tanais (altsaa i de

kaukasiske Egne og ved det sorte Hav, hvor

Gothers og Thracers Hovedsæder uden Tvivl

maa soges), vil ikke indlade sig paa at give

denne Odin Bor til Fader* Det samme er

Tilfældet med Forfatteren til Olaf Tryggve-
sons storre Saga [%]. Derimod siges Folgende

i et gammelt mythisk- historisk Slægtregister,

trykt bag ved det nysnævnte Værk , men ud-

skrevet af den bekjendte Flatoe-J$og: ''Sure

(eller Borre) hed en Konge som regjerte over

Tyrkland (Tyrkernes ældste Boliger), hans

Son var Bursi (eller Burr, Bur), Fader til

Odin, Asernes Konge; hans Son var Freyr,

Fader til Njord; dennes Son. var Freyr , Fa-
<ler til Fjdlner o. s. v. (de Ynglingske Konger
i Sverrig). jlre Frodes eget Slægtregister

udelader vel Odin , men anforer forst Yngve,

Tyrkernes Konge, efter Ynglingasaga den
samme som Yngve-Freir, altsaa det formeldte

Slægtregisters ældre Freyr, der dog var Odins
Efterfolger , efter de historiske Sagn

?
men

i
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nedstammede fra ham, som Alfader, efter

de mythiske. Hin Forfatter har fdlgelig an-

taget begge som historiske Personer. Are an-

fdrer derefter Njord
y de Svenskes Konge, som

Son af Yngve (Freyr)
, og Freyr igjen som

Njords Son, hvori han da stemmer over-

ens med don | fors te Genealog. {3] Flere af

vore Oldskrifter udgive Odin for Thors Son
(istedet for at vor Mytbologie, uden Tvivl, for

saa vidt rigligen, beretter det Modsatte). [4]

Begge Eddaerne kalde Guden Odin Bors Son,

paa forskjellige Maader, som f. Ex. i Hyndlas

Sang: Burs arf 'pegi o: Burs Arvetager; han

nævnes tillige af den hedenske Digter EgilShal-

lagrimson : Burarbor {Burs bor), o. s. v« Men
da det netop er i nogle af vore yngre historiske

Skrifter, at Odin siges at have været Asiaters

og Tyrkers Konge, [5] og Thor af visse ve-

sterlandske Forfattere skrives Tur, saa er vel

hin foregivne Fader til Kongen Odin sikkerlig

ingen anden end Persernes o. fl. mythisk-hi-

storiskc Tur, Turaniernes .samt de. ostlige el-

ler ældste Tyrkers Stamfader. Af Andre siges

Odin {mest efter de hedenske Angelsaxers

gamle Traditioner, da deres forskjellige Fyr-

steslægter foregave, ligesom de nordiske og

alaniske, at værc udsprungne af Odins og Gu-

dernes Stamme) at hare været snart Hev
mods, snart Fridleifs Son o. s. v.$ men her

ere uden Tvivl Fyrster som bare Navnet Odm,
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' forvexlede med Guden selv. Saaledes skete

det blandt Græker og Inder, ligesom Navnene

Dzonys, Rama o. s. v. endnu kunde give An-

ledning til slig Forvexling, dersom Tidsalde-

rens Oplysning ikke var stegen til den nærvæ-

rende Iloide.

Da vi saaledes mærke , at de oprindelig

mythiske JVavne Bure , Borr o. 5. v* ere af

Nordboerne, endda i de fjerneste Tider, blev-

ne forvexlede med historiske, maa vi formode,

at dette og er blevet Tilfældet med andre gamle

os. beslægtede Folk, hvorefter vi da maa rette

os i denne Undersøgelses Gang.

§. 34« I Forbigaaende .anmærker jeg, at

man finder visse germaniske Folk eller Stam-

mer i Keiser dntonins'TiA, anforte under Navn
af Barier og Borader. [6] Ligeledes finder

man, at et skythisk Folk i Gothernes JNTabolag

kaldes Borader, og visse Forfattere forbinde

dem endog med Gotherne selv. Endvidere

forekomme -desuden Boraner og Boruser eller

Boruscer (hvoraf muelig de senere Borusser,

endelig Preusser) i det europæiske Sarma-
tien. [7] Cellarius sætter (paa sine Landkort

over den gamle Verden) Boruscerne som det

nærmeste Folk mod Osten ved Borysthenes's

nordlige Udspring (i de budinske Bjerge) , og

Alaunerne som deres ostlige Naboer. Naar
vi betænke, at Alaunerne vare paa den ene Si-

de beslægtede med de kaukasiske Aser eller
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og paa den anden Side med vort derfra ud-
vandrede nordisk-gothiske Asafolk , saa oply-

ses de fælles Mythers Slægtskab ved historiskø

Grunde. Herodot beretter at Skytherne fo-

regave, at deres ældste Konge Targitaus (maa-

ske Thor-gauf-dss, udtalt Thor - gojt - aus o:

Thor, Gothernes eller GeternesGud eller Her-

re) var en Son af Zeus (o: Tipi &c. , nemlig

Odin ?) , og en Datter af Flodguden Bor -ys-

thenes, muelig foryexlet med Buri-dss eller

Borr-Ass o: Guden Bure ellerBorr. [8] Han
skal have regjeret 1000 Aar for Darms*s Ind-

fald i Skythien, men er vel blot en mythisk

Person, da de fleste nordiske, og overhoved

de gothiske Folk i Hedendommen paastode at

nedstamme fra Guderne. En stor Del afSky-

ther og Thracer forte Navn af Geter og Gother.

Vi finde hos dem en mythisk Gud eller Kon-

ge , kaldet Byri-bist, Lignende Egennavne

for Konger og Helte blandt disse Folk (f. Ex.

Alanernes Arda-Burius), er det ikke Umagen

værdt at opramse. Vigtigere er det, hvad

Grækernes Myther berette (efter Herodot, Di-

odor o. fl.) at Boreas eller Borrhas (BofåaQ)

var en Gud, samt Konge i Thracien, som

havde cn atheniensisk Prinsesse til Ægte; at

hans .Afkom, som blev i Landet, kaldtes Bo-

reader
, og forvaltede baade Fyrste- og Præ-

ste-Værdigheden blandt Folket; samt at Opi*
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og Argis (eller Hehaergos), som kom fra Hy-

perboræerne og bragte de beromte Kobber-

tavler til Delos, vare af deres Stamme, eller

endog (efter Kallimach) Boreas*'s Datter. End-

videre sagdes den beromte Præsteslægt i Athen

og Eleusis, kaldet Kerykerne (Kijovneg) at

nedstamme fra Boreas, og Ugeledes Ira Her-
mes eller Mercur. Boreadernes Lære , saale-

des som den var optegnet paa Delos og siges

at være udbredt i Grækenland , er saa over-

ensstemmende med de skandinaviske Borea-

åers o: Bures og Bors Efterkommeres, at vi

ogsaa herved villig ledes til den Mening, at

Gother og Geter (eller Thracer) borte til en

Folkestamme, og have engang havt.de selv-

samme Sagn om deres egen Oprindelse. [9]

Thracerne smelte sammen med Grækerne, og

Navnet Boros tillægges en mæonisk eller lydisk

Helt af Homer (i Iliadens 17de Bog).

§. 35. End et græsk Sagn forer os nær-
mere til Maalet. Et Skrift om Verdens for-

nemste Bjerge og Floder m. m., tillagt Plu-
tarchj melder os, at Kaukasus kaldtes af de

nærmest boende Boreas's Leje (Koitoq). En
anden gammel Forfatter, Cleanthes, har med-
delt en Mythe, der synes at vise Benævnelsens

Oprindelse, den nemlig : at Boreas bortforte

Chloris, en Datter af drhturus , til Bjerget

Niphates eller Caucasus 9 der siden kaldtes

Boreas*s Brudeseng.[iO] Jeg formoder at denne
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tige oldpersiske for selve Fjeldet o: Borz,

Bordsh eller Bordz\ [li] men at dette Gude-

Fjeld, samt Jordens formen tligen fors te og yp-

perste, har været betegnet af Grækerne eller

vel rettere, deres fra det sorte Havs Kyster ud-

vandrede Forfædre — som Guden Borrhas's

eller Boreas's, af Skandinavernes Forfædre

som Bures og Bors Hjemstavn, samt i visse

Maader personificeret som hver af disse Gu-
der især, efter hvad jeg forhen har udviklet.

Det er derfor mærkværdigt, at Odins Fader i

hint gamle Sagn (§. 32) kaldes Burs, Bors, li-

gesom Kaukasus i Persisk. Den hedenske nor-

diske Skjald, Egil Shallagrimsson synger og-

saa j en bekiendt Vise:

"Bords (eller Borz) Sons Qvindes Hoved

smykked

Jeg med Hadds og Frodes Blod." [12]

Sindrig er rigtignok Rudbecks Underscigelse

af Nonnus's mythiske Beskrivelse (i Dionysi-

aca 4lde Bog) over Beroe, som Nogle ville læ-

se Borea, hvilken han anvender paa vor Bures

eller Bors Sæde, men denne Anvendelse bli-

ver forst sandsynlig ved de her anforte Com-
binationer. Vi have udfundet at Bor og Bor-

rhas eller Boreas vare oprindelig forbundne

med Borz, Kaukasus, Persernes Urfjeld 'og

Gudeborg. Skjondt Nonnus ved Egnen eller

Staden Beroe synes at mene den phoeniciske
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eller syriske By, som ellers er bekjendt under

Navn af Berythus
, er^.Tians Skildring dog vél

oprindelig taget fra en anden og ældre Kilde,

som Phoenicierne muelig have villet lokalisere

i deres eget Land, istedenfor at den ældre

Digtning mente det mythiske Paradis^j>aa

Borz. — Dertil vilde vistnolc Digterens folgen-

de Beskrivelse passe : "Beroe (Borea, Borz)

ligger midt imellem tvende Have (o: i Urdigt-

ningen vel det Kaspiske og Sorte), omgivet af

hoje Bjerge" (somNonnus gjor til det assyriske

Libanon, [13] dyrket j eller forgudet ligesaavel

som Zfors) v. 83 : "Beroe var til forend Jorden

selv, og fodtes tillige med Tiden" og v. 143 : "Be-
roe Livets Rod, Stædernes Fostermoder, grun-

det af Kronos (Saturnus) , af lige Alder og

Qrundvold med Verden selv$ (Planeterne)

Hermes''s (Mercurs) og Ares1s (Martis), Dio-

nysius^s (Solens) og Artemis''s (Dianas o: Maa-
nens) , Zeus9

s (Himlens) Hjem og Sæde ^ Lov
og Bets Ophav o. s. v." Paa et andet Sted si-

ger Digteren, at Menneskene vare fremkomne

her, ved Vandets og den himmelske Ilds For-

ening, lige gamle med Morgenroden o, s. v.

Hvem erkjender vel ikke her en fuldkommen

græsk-digterisk Beskrivelse over den persiske

Gudestad, Himmelbjerget Borz? (jste Hoved-

stykke §. 83-85). Ogsaa tales (i 150 V.) om
Beroes mange Kilder (see lste Hovedst. §. 84).

Dog nægter jeg ikke, at det indiske Behra, Li-
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vets Vand, [14] ved Gudernes Stad paa Bjer-

get Meru, er det Navn som Digterens Beroe

egentligst skylder sin fors te Oprindelse, men
det er enhver Sagkyndig bekjendt , at Perser

og Inder have mange mythiske Navne (f. Ex.

Mithra) tilfælles, og have havt dem fra Arilds-

ii&ifimm *mi3 1* k iiWmo-ii '16b

ybel ^* re nn"re Maader forekom-

mer Sagnet om Bure i den persiske Mytholo-

gie. Vor Bure, den forste af Asernes Stam-

me (der og betragtedes som en historisk Fyr-

sterække), blev frembragt ved den kosmogo-

uiske Ko eller Oxe Audumblci — og svarer

forsaavidt til Persernes forste menneskelige Væ-
sen I£ajo-marth (lige efter Ordet: Ko-mand),

hvem Nogle udgive for Irans forste Fyrste (li-

gesom adskillige af vore Oldskrifter ville gjore

Burs og Bure til Konger i Nabolandet Turaa

eller Turkestan, under Navn af Tyrkland)

Kajomarth fremkom ligeledes af Oxen Abu-
dåds, dette kosmogoniske Urvæsens, Krop

(see foran §. 86), og blev Slammefader for de

medisk-persiske Kongeslægter, ligesom Bure

for de nordiske. Paa den anden Side sagde

de gamle Perser om Mithras, at han var fodt

eller fremkommet af Klippen (TcsTQoyevrjS) ?

samt tillige, som det synes , af Jordens og Il-

dens Middelpunkt. Herved maa man nodven-

dig tænke paa Gudebjerget Borz , der netop

mentes at udgiore Jordens Middelpunkt, °S
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her var tillige Ildens Centrum, da den hellige

Himmelild, Solen, hvilte paa delle Gudebjerg;

og udgik daglig derfra. [16] Saaledes indseer

man og, hvorledes Mithras , efter Magernes

gamle hellige Formular, kunde kaldes &€QS ei$

TcevQaSj skjondt han selv avlede Heroen Dior-

phus, der fremkom af et Bjerg med dette

Navn ved Floden Araxis (ligesom Zeus avlede

Agdestis med Klippen Agdus i Phrygien),

Den af Bjerget eller Stenene fremkomne Mi-
thras dyrkedes, som bekiendt, i Klippehuler,

svarende til haus Herkomst, Vor Bure frem-

kom ligeledes af Klippen
, og kunde saaledes

vel kaldes nergoyevvg.

§. 37. J^ndeligen synes det, som om vi i In-

dien naae vor Mylhes fors le Udspring, især

1 mythisk, men dog ogsaa tildels i historisk

Henseende. Hvad den forste Post angaaer,

viser den sig her i forskjellige Skikkelser. I

Veda'erne kaldes den^eldste og ypperste ska-

bende Guddom Isch-Bur eller Ish-Bur , som
vel ej er andet end vor As s- Bur o: Herren

<iller Guden Bur, eller ogsaa Jordens Gud el-

ler Herre. [17] Ellers kaldes Skaberen Brah-
md, de fleste Guders Fader, ogsaa Bur-ma.
Om dette vil sige saa meget som Maha-Bur o:

magnus Bur, den store Bur, overlader jeg til

kyndige Sproggraudskeres Omdomme, men
mig forekommer det ej urimeligt, da Brahma
tit] er identisk med Jorden, som betegnes med
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det ældgamle mytliiske Navn Bhur. [18] El-

lers kaldes Solens Sphære, der antages efter

den ældste indiske Kosmologie for at være Jor-

den nærmest, Bhur-lok eller Bhur-loga (som

man i Oldnordisk vilde kunne oversætte med
Hensyn til Edda ogZendavesta ved Bura-log),

og Maanens Sphære eller Himmel (som mentes

at' ligge der ovenfor) Bhover-lok (hvilket man
paa samme Maade kunde omgjore til Bors-

'%)• [19] See iste Hovedst. §. 37 jevnfort

med §. 60 , hvor Borz siges i to Perioder at

have opvotfet til Solens og Maanens Sphærer.

Hvorvidt Sammenligningen med Behra og Be-

roe kunde hore hertil , derom kan næstfore-

gaaende §. eftersees. Endvidere kunne vi

lægge Mærke til Porsch, etafindernes kos-

mogoniske Væsener (af guddommelig Natur)

,

hvorfra alle Elementer ogNaturformer ere ud-
/

gangne
, og forst have faaet en Art af hojcre

Liv (eller ædlere Livskraft). Nogle have an-

taget Porsch for den fors te Mand (af samme
Natur som vor Bure) under Navn af Pourus,

Purus. [20]

§. 38. Vor historiske Mythe om Kongen

og Helten Odin, Bors Son, synes at finde Si-

destykker i de indiske Digtninger om:

a) Vodu eller Voda^ Bur-mas eller Brah-

mas Son. [21]

/?) Ejadien(Puru'sSonneson), somerohredc

Landet i Norden og hlev dets Konge.
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Odin kaldes ogsaa. ^tudun, udtalt Oydun,

endnu i Færoeboernes Kjæmpeviser En-

en. Euan o. s. v. Han var Bures Son-

nesbn. Buvi (som skal betyde Gammel)

er endelig et indisk Mands-Egennavn, og

en af Indernes ældste Heroer og mythi-

ske Konger hed Bhur. IVilford vir at

hans Efterkommere have boet i den Stad

som kaldes Boroeca af Ptolomæus. [22]

§. 39« Endvidere kan 'det anmærkes , at

Mongoler, Kalmukker, Buræter, visse Tun-
guser o. s. v. kalde en Gud Bur-chan* Om
den forste Del af Ordet er beslægtet med de

nordiske Buri, Bur, Baur
,
(Bor), eller det

indiske Bhur, da det i saa Fald vel maatte

betyde Jordens Herre, overlades til kyndige

Sproggrandskeres Omdomme, Burchanerne

deltoge, ligesom hine nordiske Guder, i Jor-

dens Tilblivelse eller Skabelse. [23]

§• 40. Endeligen maa jeg ikke forbigaa

iorskjellige Forklaringer, som flere Forfattere

have villet give over dette Æmne af semitiske

Skrifter. Kanne har villet sammenligne Bure
og Bor med Bibelens Beor, [24] Peor eller

Pelwr, en Afgud, dyrket al Moabiter, Madi-
aniter o. fl., især paa et Bjerg (Borz ? Berz?)

af samme Navn (S. 4 Mos. B. 25 Kap. 2-5 V.

o. fl. St., Psalm. 106 V.,28 o. fl. St. ; kaldet

Baal-Peor 5 Mose B. 4 K. 3 V. Hoseas 9 K.

10*y. o. s. v.) Gudmund Andresen
, Cleffel



og Henneberghavc peget til den muelige Ri-

melighed af at Ordene Buri, Bur, Bor o. s. v.

ere udledte af det hebraisk- rabbinske Borce,

Bore, eller arabiske Bari, Skaber (o: alle Tings

Fader).[25] Jeg kan ikke sige om disse Ord ere

beslægtede med hint Beor , Peor
,

skjont det

cj forekommer mig usandsynligt, da hine Af-

gudsdyrkere vel have anseet ham som Skabe-

ren og en af de hojeste Guder. Do vare vist-

nok Sabæcre og de syv Altere somBileam op-

rejste paa Baals hellige Bjerg (4 Mose B. 23

v K. 4 V. o*f.) vare vel helligede de syv Plane-

ter. Saalcdes bliver da Beor eller Baal-Peor,

efter Norbergs sandsynlige Gisning, den sam-

me som Nasaræernes Buro, Fader til Plane-

terne, de tolv Himmeltegu og flere Constella-

tioner, skjondt den nævnte Sekt (i Folge af dens

Omvendelse fra den gamle Sabæisme) nu af-

skyer dette kosmogoniskc Væsen, og kalder en

hel Klasse af Afgrundens onde Engle (som

t
siges at staa under hans Befaling) efter hans

-Jfa*a5[263^0 Ih ttboM 7Ad æbiktz xrroe

§. 41. Vi vende tilbage til vort eget Nor-

den for at udvikle nærmere den for antydede

Betydning af Navnene Bari og Bur y som lige-

ledes synes at vidne om deres Udspring fra

det fjerne Asien. Navnet Buri kan vistnok

(ligesom burdr, Byrd, bur, Son o. s. v.) være -

draget af Ordet bera (borinnj bære, fode.

avle, og maatie folgelig betyde : avlende eller
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umbla) da Bura, som er Fæmininet heraf, er

det danske Datter. I dette Tilfælde kan For-

klaringen og stemme med mine Gisninger oni

Mythens Anvendelse paa Geogonien (lste H'o-

vedst.§. 37, 39)- Det er derimod ganske utve-

tydigt, at Bur, Bor, beteguer Son, den sohi

er baaren eller fddt (natus). Disse Ord synes

at være ligesaa gamle som dc persiske og in-

diske Sprogs Forbindelse med de nordiske, da

det islandske bera er det persiske herden (be-

rem), Zend. berete, Sanskr. bharami , Gr.

<f)€QO), det latinske ferre, parire MG. bairan,

irlandske bairn, A. S. beran, bæran o. s. v.

Det heraf kommende oldnordiske Burr, Bur,

Borr, (BaurJ, Byr, Son, er det latinskepuer,

por, gr. tzoq, TtoiQ, Dessatirs oldpersiske pur,

Pers. puser, pyser, Zend. puthre, pothre, de

kaukasiske Osseters furt, MG. baurs, As. byre,

irske bar o. s. v. [27]

§. 42. Det heder i Edda al Bur eller Bd'r

var gift med Beslå, Bestla (Belsta , Beisla)
,

som saaledes blev Moder til Odin, Vile og
Ve (den skabende Trefoldighed), see lste Ho-
vedst. §. 37. Hun nævnes og i Havamaal el-

ler det saakaldte Runekapitel som Bolthorns

Datter, og formodentlig tillige som OdinsMo-
der. [28] Endvidere forekommer hun i en

utrykt Vise, horende til Shdlcla, blandt dc der

opregnede Asynier, til hvilke hun dog ikke
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udtrykkelig siges at hore. rDenne Del af My-
then tiltroer jeg mig neppe at kunne forklare

nojere end jegder har forsogt, [29] da Nogleii til

den er tabt for os, men vil kun endvidere pege

hen til den Omstændighed, at en Gudinde af

lignende Navn blev hojtideligen dyrket afOster-

iænderne i fordums Tider som Naturens el-

ler Verdens Moder, og denne Titel kunde

vel tillægges vor Bestla. [30] Hin Gudinde

kaldtes Belta hos Chaldæerne , og ansaaes for

Adads (eller Baals) Kone. ~ Sandsynligvis [cv

hun det samme mythiske qvindelige Væsen,

som kaldes Besilat af Nasaræerne, og beskri-

ves som en berygtet Troldkvinde
, ligesom vi

ellers see, at de saaledes omdannede de gamle

sabæiske Begreber om de kosmogoniske og an-

dre Guddomme. [31] — Herved kan det ikke

andet end falde os ind, at Jorden i visse Maa-

der var Odins Datter og Hustrue,, ligesom an-

dre Mythcr kalde hende Thors Moder og Ko-
ne. Eusebius kalder hende Belta, Beltis, an-

dre Baaltis o. s. v. , og hun dyrkedes endvi-

dere af Syrer, Phoeniciere, Karthaginensere o.

fl. [32] Endelig kan man og anmærke, at de

nyere Perser kalde Adams eller den forste

Mands Kone Belda. [33]

§. 43. Beslås Fader og Bors trende Son-

ners Moderfader var Jætten Bolthorn (Bol-

pornj eller Bolthor (Bolpor). Hans Betyd-

ning er ligesaa dunkel som hans nylig omhand-

»
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lede Datters : jfr. foran §. 6, 37. Jætten be-

tegner vist her, som ellers, et Aigrunden^

Morket eller Kulden tilhorende Væsen, enten

man saa tænkte siff Bestla som Urhavet eller

som det Isdække, der tildels omgav eller om-
favnede Urbjerget Borz (ogsaa bekjendt under

Navn Boreas's Brudeseng),
, Om slige Gisnin-

gers Rigtighed kunne vi vel intet Afgjorende

sige. De gamle Nordboer kaldte et Runebog-

stav Belgthor, som da
,
mueligen sigtede til

Bolthors Navn , især da det (som ^forestille

et dobbelt
J)

(ellers kaldet J)orn eller J)6r o:

Thorn eller Thor).

;

^\^^,v>.
:

:

^f; uro tV. r&jfeiasdfia

•V A^ix nr-$ hwasW — fvr.T.^mffloLbnO oib

v -fifiMSssiv^ij^teot $Éi *£fli ea ablfii mwtebiifi

Anmærkninger.
1. N. A. Ligesom jeg har forklaret Bure, Bor

o. s. v. for physisk-allegoriske Personer, have ogsaa

andre Fortolkere af Eddamytherue fulgt den samme
Fremgangsmaade. For. at undgaa Vidtloftighed maa
jeg henvise til Lings (1. c. S, 5o, 55 o. f.) hele
skarpsindige Udvikling af Mythen om Audumbias og
Bures Fremkomst af Saltet (blandet med den hele af

Uvandenes Bundfald udtorrede Jordmasse, da det
findes endog i alb Dyr og i de fleste Planter). Ef-
ter Ling (S. 56, 6-]) er Bure et Sindbillede paa den
hele organiserede Natur (men saa maatte denne My~
the være ganske forskjellig fra den om Ymers For-
handling til Vcrdeuslegémet). Bedre synes jeg om

(21*)
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disse Yttringer (S. 58): »Bur(é) var saaledes Natur-

æmnets Son, det er Naturens fors te Stræben efter

Xiv og Form. Sonnen Bor betegner dens nærmere

Fremskridén til Udvikling, og hans Giftermaal ud-

trykte Naturens Livsorganer i deres Fylde, som al-

tid betegnes under mandlig og qvindelig Grundform,"

#Zb;z<? (1. c. I, 517) antager Audumbla for Materiens

"bedre Del; ved den opstod Bure, hverken imdfan-

get eller fodr, af samme Stamme som Koen og Jæt-

ten, men en sildigere og mere organisk Udvikling

VerdensirfåtérSJén^ da Skjonhed og Salt tillæges

lians Væsen. 'VStffr var for Skandinaverne den uor-

ganiske Verdens drivende og skabende Kraft; Salt-
r
* bækkene i det gamle Germanien, og de blodige Kri-

^ge som fortes om dem, ere bekjendte, og Mennesket
* ir

°cr j. denne Tro Jordens Salt, ligesaavel som i Evan-

geliet." Jfr. saimne Værk II, 27 (efter Tacitus's

Béretninger i forskjeliige Skrifter) om Saltets hoje

^Anseelse hos Germanerne, fordi de troede at det var

^ :if himmelsk eller guddommelig Oprindelse; samt at

de Steder, hvor det frembragtes af Jorden, især vare

: skikkede til Bonner og Gudsdyrkelse o. s. v. El-

lers 7)cmærker jeg herved, at Overtroen om Saltets

Hellighed har været saa rodfæstet i de nordiske

Lande, at det endnu af Almuen ausees for at beteg-

ne en stor Ulykke, uaar man spilder Salt paa Du-

gen o. s. v. Forster har lagt Mærke til den i Eng-
*JS,r

Iaud, hvor han endog har seet Folk af hoj Stand

ved slige Leiligheder at kaste noget lidet af det

>pildte Salt over den venstre Skulder, for at fore-

bygge det truende Uheld. Han udleder denne Over-

tro fra Asien, hvor Salt endnu ausees for helligt

(Traveh from Bengal to England, H, 109, 110). —
Mone paastaaer (I, 3i5), at uuu Forklaring am Bures
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Fremkomst af det salte Hav, er urimelig, fordi Ha-

vet da endnu ikke var blevet til. Jeg bemærker

herved , at Ur-Havet (de kosmogoniske Ur - Vande)

forekommer i alle Mythologier, men var naturlig-

vis forskjelligt fra det Hav, som nu omgiver den

fuldkommen dannede Jord; den samme Indvending

vilde jo gjelde om Natten, som Mone antager for

Ophav til Alt i den nordiske Mythologie
,

skjont

den ellers udtrykkelig siges at være yngre, en Dat-

ter af Jætten Norve o. s. v. , men han maa uden

Trivi mene Ur -Natten, det oprindelige chaotiske

Morke. Trautvetter forklarer Audumbla ved Him-

meltegnet Tyren, Bure for Cepheus , som forst kom-

mer frem med Hovedet, og Bor ved den lille Bjorn

o. s. v. Jeg vil ikke ligefrem modsige Trautvetters

eller vor Ilennebergs Gisninger om de fleste Con-

stellationers mythiske Navne i det gamle Norden

thi de kunne muelig være rigtige
, ligesom Vi be-

stemt kjende nogle, men vor Mythologies forste Op-

rindelse fra Stjernebilledernes Benævnelser kan jeg

derimod jkke antage, ufo^,} r hej? <rf

2« Snorre Sturlesbns Ynglingasaga^ Cap. 2. Olaf

Tr. S. Skalh. Udgave, 2 Part S. 49.

3. Ol. S. Trs. S. 1. c. H , 335 ; jfr. Anhanget

til Rasks Udgave af den yngre Edda, 1818, S. 366,

368 (i et andet Fragment kaldes Odins Fader Bors).

Schedæ Ara Fråda, Ed. Havn. i 733, pag. 76. Over-

ensstemmende hermed er det gamle Haandskrift ved

Upsala Domkirke, som ommeldes af Verelius i An-

mærkningerne til hans Udgave af Ilervarar-Saga,

{Stockholm 1672, Fol. pag. 39): "Inge var den forste

hedenske Konge i Sverrig ; hans Son Ncroch (o: jVcr-

rothj da t og c ligne hinanden saa meget i de æld-

ste nordiske Skrifter, for Neorth eller Niord)* "Hans



Son JF/w. De bleve begge dyrkede som Guder af

deres Akfom o. s. v. ? -
mV
V

Zvy* Tillæg. Dette Haaudskuft er paa ny ud-
giyet i Scriptores rerum Svecicarum (1818) I, 2 o. f.

tiltigemed flere gamle og mærkelige svenske Kon-
gelister, som overhoved vise,, at Beretningerne om
Yuglingéslægtens Fyrster ere ældre 1 Sverrige end
Ynglingd-Saga, og det bliver da rimeligt,- at deres

Forfatter har samlet dem véd sit Ophold i Ves ter-

gothlaud, ligesom jeg har sogt at udvikle i min Ud-
sigt over Snorre Sturlesons Liv og Levnet^ Kjolen-

havn 1820 (ogsaa indfort i det Scandinaviske Lite-

ratur3elskabs Skrifter).

4. F. Ex. Rimbegla (Havn, 1780) pag. 3i6, og

et dermed overensstemmende Fragment i Langebecks

Scriptores rerum Danicarum III, 54. Rimbegla udgiver

Yngve-Freyr for Odins Son. wz—AzidtiA2-

5- Jfr. Långfegdatal (hos Langebeck 1 , 2)

:

y,Woden (i Angelsaxisk), hvem vi kalde Otføz. Fra

ham nedstamme de Heste Slægter i den nordlige

Verdensdel (Europa). Han var Tyrkernes Konge.

Han flygtede hid mod Norden for Romerne." Jfr.

Jieimskringla i Ynglinga-Saga
% 5 Kap., hvor Odin,

Asernes Fyrste, siges at have besiddet betydelige

Ejendele i Tyrkland (Turkestan). Mere herom i

Uudersogelserne om det jordiske Asgaard og Mid-

gaagd*QH k «érøH ch?<0) vSL telli t\s. telnO.Js'

6. N. A. Kurierne boede vel i det nuværende

Schlesien, men nedstammede fra Thracien. See Kru-

se i Biischings- W'ochentliche Nachric/iten fur Freunds

der Geschichte, Kunst und Gelahrtheit des Mittelal-

ters
9 1819, IV, 35$. ,

-lomzsK ,y

'1 -sU . smertes j&.biQ aba^alor exiguiiøniowa .n*«* *

«



7. See Allgem> Weltgesch. XVII, 12, 5 19. Ja-

mieson on the Origin of the Greeks 1. . C. p^[§5 ,5
og

de i begge Skrifter anforte gamle Forfattere.

Nyt Tillæg. Ritter (i Vorhalle &c, 1820, S. 173

o. f.) adskiller de agerdyrkende fredelige Beboere

af Landene ved Flodén Borysthenes o. s. v. fra de

raaere, indvandrede og herskende Skyther, som dog

anvendte Landets lokale Oldsagn paa deres fyrstelig,

ge Stammer. Han anmærker (efter Herodot VI, 35)
'

at Hellesponten, i den graa Oldtid, ogsaa var ble-

ven kaldet Borysthenes ; at talrige hellige Steder laa

paa disse Kyster o. s. v. , saa at dette Navn synes

at sigte til et af Beboerne forhen ivrig dyrket gud-

dommeligt Væsen. Han gj ætter at Ordet Boqvo&ev-7}S

kommer af Booyg, siden BoQia?^ Norden, og tillige

den Guddom som mentes at raade for denne Him-

melkant og de derfra blæsende Vinde , samt af dot

skythisk - sarmatiske (endnu Ossetiske) Ord Von
,

Flod, Vand. Borysthenes eller Dnieper kommer vir-

kelig fra Norden og flyder ud i det sorte Hav.

Hvad Ritter videre anforer om Boreas's og Bory-

sthenes*s (samt den thraciske Muses Borysthenis's)

Dyrkelse i Grækenland og Skythieu, opstaaet af kos-

mogoniske Begreber, maa eftersees høs Forfatteren

selv. Man sammenligne og hermed mine ældre Un-
dersøgelser om Borz, Boreas o. s. v. i det Folgende.

8» See Herodot IV, 5, G, 7. Man maa vel mær-
ke, at Ordet As eller Ass (Gud, Herre, i Flertal

•Æsir eller Esir) synes at svare til folgende Ord,
«om ogsaa endnu betyde Gud hos visse Folk, der j

vistnok bleve af de Gamle regnede til Skytherne.

Ostiaker Bjs, Ariner JSss
9 Kotovver ogKaibaler Esch

eller Essj
9
Assaner Oss, Osch eller Ossj. Hermed

kan man sammenligne folgende Ord af samme Be-
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tydning: De gamle Celters Es (eller Usus), Etru-

skernes Æs, (eller Æsar)
,
Ungarernes Jste/z,

Persernes iscrf, Indernes iiÆa, de gamle Ægypters

Os o. s. v. Jfr. Gloss. Eddæ antiqv, I, 420, 472, II,

567. — Renneil mener (i Geogr. Ilerod. p. j5, 74),

at Tar - gitaus er Osmanernes Twr£ (Persernes 2kr),

som ansees for deres og Turaniernes Stammefader.

9- Om Boreadcrnes Sammenhæng med Skandi-

navernes Forfædre, hv'orpaa Rudbeck forst er bleven

opmærksom, fortjene og at eftersees Jamieson 1. c,

p. 85, og Gorres II, 573. I Oldnordisk vilde Buri-

ås og Borr-ås sige saa meget som Guden Bure el-

ler Borr. my* (sioS. 33li9 sVtoS. Jsvii^i/ieO ?)

ityr Tillæg. Senest er denne Materie bleven

wdfSrlig behandlet i Radloffs neue Untersuchungen

des Keltenthums &c. Bonn 1822, S. 19 o. f. 20, 54

o, 1.

10. S. jPlutarchus de Jlupiis, voce Phasis, Cle-

anthes hos Natalis Comes, Lib. 8, Cap. 11. Ogsaa

dette er uden Tvivl en mythisk Allegorie, opfun-

det af Indbyggerne 1 Colchis, eller, andre sonden for

Kaukasus liggende Egne, hvorfra Arcturus (egentlig

en Stjerne i eller ved Vognens eller den store

- Bjorns Constellation) saaes over hint Bjerg, i hvis

'blomstrende Dale Chloris eller Flora kunde siges at

herske, og Bjergguden Borz eller Boreas at være

forenet med hende. Af disse Folk nod Borz en re-

ligios Dyrkelse, og Nordkanten var dem især hellig*'

- ligesom den er det for Inderne, fordi Gudebjerget

Meru ligger i Nord fra Indien. Thracerne, som vel

tildels udvandrede fra de kaukasiske Egne, betrag-

tede, i deres nye Sæder, Bjerget Hæmus Cjdtp0*)*

der laa for dem mod Norden, som guddommeligt

og Guden Boreas's Sæde. Hertil horer Sagnet 010

' 1 •
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*~pp3L- , (»sfttSL >i9lfe) Æ Eidtfei slang s(J rBfljoJfr*

eji Kong Hæmus, der for regjerede i disse Egne,

og lod sig kalde Zeus (eller Jupiter), men forvand-

ledes af de rette (her senere dyrkede) Guder til

selve Bjerget. Grækernes hoje Ideer om Boreas's

Herkomst fremlyse ellers af det Sagn, at han var

en Son af Astræus og Eos (Stjernehimmelen og Mor-

genroden) ; Hesiods Theogonie v. 679. q ~

11. Ordet betyder (efter K\aproth i Reise nach

Kaukasus und Georgien, 1822, I, 5o3) Hoide, hoj

o. s. v. Navnet El-Brus (El-Burs) eller Al-Bordz

gives nu i disse Egne meget hoje Snebjerge. Bord'

(i Geuitivet Bordz eller Bor2) synes at være dels et

Fjelds eller en Klippes, dels selve Jordens Benæv-

nelse i det gamle Nordiske, og efter det i Ho-

vedst. §..'37 anforte, vilde den i kosmogonisk Hen-

«eende smelte sammen med det.eddiske Borr, Borr.

Bors, Burs, samt med Bjerget Kaukasus som Borz,

Jordens Ophav, Grundvold, og fornemste Bestand-

del. Jfr. 2*et Hovedst. §. 80.
r* oWf>

12. Borz .nidjar felt ek bediu
, JbnI {& jf)b

Blodi Hadds oc Froda.

Egil Skallagrims-Saga. Ed* Havn. pag. 382. Her e*

Borz Son vel Odin og hans Hustrue Jorden; hen-

des Hoved Marken, som de faldne Kjæmper farvede

med deres Blod.
.

13 Den folgende Beskrivelse kan timuelig passe

paa Beroe ved det assyriske Libanon, da det ingen-
lunde laa mellem tvende Have. At den ægyptiske
Nonnus har benyttet persiske eller indiske Digtnin-

ger til sine Dionysiaca, er hojst sandsynligt. Han
har her Yillet vælge et i Vesterlandene mere be-
kjendt Sted, hvorpaa han urigtig har auvendt sin

Originals Skildring i dens Omarbeidelse. Digteren
besynger ogsaa her Nymphen Beroe, elsket af Dio-
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»j'jøs eller Bacchus
, og herskende over hin Livets

Kilde , opkaldt efter hendes Navn (altsaa ensbety-

dende med Nymphen Ardui-Sur paa Borz, Maja ved

Béhra paa o. s. v.)

14. Sec Oupnekhat II, 68.

15. En Byr-asp (maaske vor Bor-dss eller Bu-

re-åss) siges i en gammel persisk Mythe at være ble-

ven bundet i én Hule i et stort Bjerg med Kobber-

kjeder, af Heroen Rhodanes, for at -han ikke skulde

gaa ud og odelægge Verden. Moses Chorenensis^

Hist, Armen* (Lond. 1706, 4) pag. 77. Jfr. her for-

• anviste Hovedst. Aum. 90, hvor det er anmærket,

at Mcdo-Perserne, efter Zoroasters Reformation, au-

*aa Turaniernes eller Asernes Guder for Djævle.

16. Inders og Persers Ideer om Kaukasus, som
Middel- og Gudebjerget m. v.. smelte sammen i Et;

kun at hine foretrække det indiske (Hindu -Kusch,

Himalaja eller Meru), men disse det inediske (Borz,

El-brus eller det egentlige Kaukasus). Saaledes

kaldte luderne, efter Philostrat i Apollonius's Lev-

net (2 B. 5 Kap.); Kaukasus Gudernes Hus, og ri-

meligvis var det Bjerg midt i Indien (som ellers

endnu kaldes Middellandet, o: Midgård), dets Sind-

billede eller Sidestykke, hvor Brahmanerne, efter

samme Forfatters Beretning (3 B. i4 Kap.), dyrkede

den hellige Ild, som var bleven tændt af selve So-

len (der sagdes at udgaa fra begge de nævnte Him-

melbjerge). Om den af Klippen fodte Mithra, see

Johannes Lydus de mensibus (pag. 4x), Hieronimus

adpersus Jouinianum i i*te J5. o. 11. Jfr. Creuzer 1.

<^*,-.773-74. .s^$*K .itTx.3.1-

17. Gorres Asiat. Mythengesch. I, 125. Kanne

System der indischen Mythe, S. 7. I Henseende til

min Gisning angaaende Fortolkningen af Ordet - As
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&c, see §. 34 Anmærkn. 7, og den nedenfor anforte

Betydning af det mystiske Ord ' Bhur.htzA.qo
t ebU2t

18. Gesetzbuch der Gentoos, herausgegeben von

Haspe, S. 4o. ±aayer Mytliolog. JVorterbuch under

Bhur. Jfr. Ordbogen til den tydske Oversættelse af

Menus Love, Bhu er mueligen beslægtet- med det

gamle nordiske Bu (Bo, Opboldssted, især paa Lan-

det) o. s. v. Af det sanskritske Bhu, Jord, menes

Zigeuuernes ensbetydende Bu o. 11. at komme. See

Gloss. Edd. a?it. II, 5q5-5c)6.

19. Saaledes kaldtes Trondhjem i de ældste Ti-

der præ7ida-Iog o: Trondernes Egu eller Land. See

ellers Polier Mytliologie des Indous, II, a45, 247.

20« S.Gorres (efrev Oupnekhat) 1. c. I, 96 o. f. N.

Muller 1. c. I, 107 o.f. (som kalder Porsch den fjer-

de forgenetiske Guddoms Yotenz ; ligesom Bure el-

ler Bor ogsaa kunde betragtes hos os, hver paa sin

Maade, i kosmogouisk Henseende). Jfr. Allgemeinc

Weltgesch. I, 73 (efter Rogers Beretuiug, som skal

være uddraget af Veda). Hin Porsch eller Purus

blev vel af Digterne forvandlet til den mythiske

Konge eller Heros Puru, som nævnes i næste et

Navn, der vel uden Tvivl er det samme som det

fra Alexanders Tid beromte Poros eller Porus,

21« Wilford on the sacred Islands in the West:

As. Res. XI, g4. -. . &I s^b

22. Mayer Mythol. JVorterbuch 2 Th., v . Ejen,

Wilford on the Chronology of the Hindous, As. Res.

V, 274. On the ancient Geography of India XIV

,

456;tiii3'j si. vsfC 'ft >o 5ja i i isuuH»is\Vjo\» »wav^b^ 1

23. Mayer 1. c. 1 Th. Allgem. JVeltgeschichte

XXXI, 4o2. Bergmanns IVanderungen unter den
Kahnucken III, 49, 5i.

^uo-gtssaAlonol ^haeB^m ^uiiiaiO olm
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24. Jfr. Kanne Jllgem. Mjthologie, S. 565 o. fl.

Henneberg i Skriftet Hvad er Edda? eller ræsonne-

ref kritisk Undersogelse over de t vende ved Gallehus

fundne Guldhorn &<?., Aalborg 1812, 4, S. i5i.

25« PhilosopJiia antiqvissima Norvego- Danica,

tfc'cfa Voluspa &c., Ildvn. 16j3 pag". 12. Cleffel Anti-

qvitates Germanorum, 1738, pag. 44g.

26. Norberg Ononiasticon Codicis Nasaræi, pag,

20
3 27.

27. Hertør
:

da o| $fttelaiidske og danske Barn

o. s. v. See flere hertil horende Bemærkninger og

Sammenligninger i Gloss. JEddæ antiqv. T. I & II,

v.: bera, burr, burdr kc. Rudbeck har villet udlede

adskillige Stedsnavne i Sverrig? som Bore- Herred

o. s. v. af Bures og Bors Navne, men jeg overlader

til Kyndige at tmdersoge disse huns etymologiske

Gisningers eller Forklaringers Rigtighed. — Vist er

det ellers, at vore Forfædre gave Planter, Dyr, Stene

o. s. v. Benævnelser, tagne af Gudernes og andre

mythiske Væseners Navne. Mueligt er det derfor

at folgende gamle Plantenavne kunde henfores til

hine tvende kosmogoniske Væsener: Isl. Bur-mari

(Bregne, pieris aqvilina), Burkni (Egebregne, filix)*

Burn (Rosenrod, rhodiola rosea) , Norsk: Burs-leik

fveronica officinalis Ærenpris^) o. fl. At en vis stor

Hvalfisk kaldes i Island Buri (eller Burhvalr) har

jeg bemærket ovenfor S. 54.

28- S. Edda antiqv. HI, i3i, 3i4. Den ældre

JEdda.lll, i38, i65. Jfr. 29de Anmærknings

29. Ellers har det faldet mig ind, at Bestla

kunde betyde Ur-Havet, i en af Jordens sildigere

Dannelsesperioder, som formælet med Bor eller det

da tilværende Fastland. Paa disse mine forskjcllige

Gisniuger om Bestla's dunkle Væsens rette Betyd-



ning, kan jeg ikke lægSe nogen Vægt, men anforer

dem kun til Andres nærmere Provelse. — Hverken

Xz/zg eller jt/rø* have forsogt paa at forklare Mythen

om Beslå. Trautvetter derimod crior hende til Cai-

listo (den store Bjorn) Datter af Berthorm o: Polar-

eller Lindormen , som viser Solbaneus eller Eklip-

tikens Pol.
.

, , ^éq <t3Sri t
w*nowmitoSi Vb!toYvt(

30. N. Å, Onomasticon Codicis, Nasareei , pag^

5i. Norberg fortolker Navnet Besilat ved cfø'f, c/r-

cumivit. ligesom Bestla eller Belsta efteiv inin- Me-
.

ning har en lignende Batydning, o

31. S. Gorres Asiat. Mythengesch. I, 290. IIe<*

sychius v. J^c.
32. S. .^//gem. Weltgesch. XV, 245-44, II, 217.

Miintor Belig, der Karthager, S. 27.

33. Ny Udg. S. 62. j&røa* Allgem. MythoL S*.

565, efter Skriftet Pharang Giangir, hvor han netop

sammenligner denne Belda med Eddas Belsta. End-

videre er det mærkeligt, at ligesom Adad, der havde

Beltis til Ægte, var hos Chaldæerne Himlens Gud,

personificeret paa en Maade ved Solen og dens Bil-

lede, saa er det efter visse Myther hos Inderne Aditi,

Solens Kone, altsaa svarende til Beltis, som er Mo-
der til deres tre store Guder, ligesom Belsta er det

til de Nordiske. Endeligen kan man sammenligne

Navnets anden nordiske, og hyppigst forekommende
Form Bestla med Phrygers , Grækers , Romeres o.

n. Hestia, Vesta o. s. v. nemlig som Jordens eller

Elemeutaxildens Gudinde. ^
•'; #tegihli8 mob'iol 1c 1 • +3ov&li - iU pn^i^d øftixitå

- '<•
. "TWH^" ^o>i9qeo?.[''ii£i^C[

- O^iJlej^siol. euim . eziiih fifi*!*- .biJcIias'
1

! sbneiæviil tb

93191 enøe^*^- sMnwh fcV»U&fl• </io losuiifeiO
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a29St3 i) s&s*V tfiudioY 9l£irisg j[5b ifi om/n&A

M Fjerde Afsnit.
bih^eWe gaffende Guder Odin, File og særekilt betragtede.

iixoti <ioo»X\ aaeong lab ifi ^aJtfnvi Jt*!; .mi> f

aa tit som den førstnævnte af disse

tre Personer forekommer i vore ældste mythi-

ske Digtninger, saa sjelden derimod de andre,

paa Navnet allene nær, da deres guddomme-
lige Virksomhed

,
ligesom Brahmas

,
synes at

være forbi medskabningens Fuldendelse. Her
betragte vi Odin især som et kosmogoniskVæ-
sen , da vi siden komme til at udfolde nojere

hans hele Natur og Egenskaber, som Himmel-

og Luft-Gud m. m. Dog bliver det nødven-

digt at vi her forelohigen undersoge hans old-

nordiske Navn , som rimeligvis sigter til den

Idee, der laa til Grund for vore ældste Forfæ-

dres Meninger om ham, som Jordens 6vers te

Guddom,

§. 45. Navnet Odin(0\inn, Opinn,

Odinn) er, efter min Mening, oprindeligen

nærmest beslægtet, eller endog ensbetydende,

med det tydske Odem, Athem (Aande, Aand)

MG. Alvma, Gv.[ctr/aog, ctrfifj, aitfia m. m»

(af ailv at aande, Isl. andet), Pelv. Ada, San-

skrit Atma. [i] Ordet Odin, Vådin (da den

sidste Form synes stedse at have været brugt

af Jyder, Angler og Saxer) synes egentlig.Iat
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komme af det gamle Verbum vada (i Præs.

ved, Imperf. od eller pod, Particip. vadinn),

Dansk vade (forhen vaade), Tydsk waden,

waien, Engl. wade, AS. vadan, Finlapp.

våset, Lat. vadere, af det græske fiaåo) , som
ildledes af det obsolete fiata, der igjen muelig

er beslægtetmedaV, av®> jeg aander, jeg blæ-

ser. [2] Naar man lægger hertil de kaukasiske

Tschetschenzers vod (lober, lat. currit) og

Sanskr. vahati (lat. vehit) , saa skjonne vi let-

tclig hvor gammelt Ordet vada er , især naar

yi betragte , at den gamle Bemærkning egent-

lig gaaer. ud paa en Fart som Vindens , nemlig

gjennem Flammer, Rog (eller Luft), Vand o.

s. v., samt at det udtrykkelig indeholder Ro-
den til Ordet Vedur, Vejr, 1 Vind, Luft, Tydsk

TVetter, Engl. Weather, As. Veder, Alemaji,

Uueter , Macedonisk Bedy (^eSv), [3] Polsk

Wiatr, Russisk Vetr, Pelv. og Sanskr. Vad,

Vatah, Vajuh &C; Zcnd Vato, Pers. Bad,

Kurd. Bah, de kaukasiske Asers eller Osseters

Vaad, Vognlers og Ostiakers Vot, Uata &c.

I sammensatte oldnordiske Ord [heder det Vi-
drj(Veirlig). Deraf kommer igjen et ziOdins

mest berorate og egentligste Navne Vidrir o:

Vejrligets Herre eller Giver o. s. v. — Ordet

Vada har vist oprindelig betydet (ligesom det

tildels gjordet endnu) at gjennemfare, gjen-

nemtrænge (især paa den Maade som Luften,

hinden* eller Vejrliget kan siges at gjore det),



og saaledes er det blevet anvendt paa Ver-

densaanden, om hvem Stoikernes og de indi-

ske Vises Skrifter sige at den gjennemfarer el-

ler gjennemtrænger Alt (hvilket de engelske

Fortolkere oversætte ved det beslægtede Ord
pervadé). Jfr: Anm. 9.— I det Oldnordiske

have vi endvidere et Ord, der uden Tvivl baa-

de er beslægtet med Vada [åd o. s. v.) ,
og

med Odin o. s. v., nemlig Gjerningsordeteerftf

(udtalt aida) fare heftig frem, rase o. s. v., hvor-

af Ordet Æd o: Vena Aare, saavel i det men-
neskelige Legeme som i Jorden {Ymers for-

vandlede Krop) som Vandaare o. s. v. Paa

samme Maade er blæda (blode) beslægtet med
blod (Blod), stæda med stod o. m. fl. Jfr.

Anmærkn- 4.

§. 46. Det er naturligt, at de ældste Men-
nesker især forestilte sig Aanden, hvorved

Livet begv^der, varer og ender, som det Yp-
perligste . iren, og tillige , da den ogsaa

udgjor Luftt hele Væsen og aåbenbarer sig

deri paa de mangfoldigste Maader, paa hvis

Forskjellighed Elementernes Ro , samt de or-

ganiske Skabningers Velstand og Velbefindende

beroer, som Verdens ypperste Guddom, her-

skende over Himmel, Jord og Hav. Vore

Oldfædre bleve dog ikke staaende ved Betragt-

ningen over denne vigtige Elementår- Aands

physiske Egenskaber. Da de bemærkede ,
at

Dyrenes , især Menneskenes fornuftige Tæn-



kekraft, var uadskillelig fra Aanden, saa kom
de og til at forestille sig en almindelig Ver-

densaand, der var forbunden med Verdens-

legemet , ligesom Sjælen med det menneshe-

Hge
i °S tillagde den folgeligen intellektuelle

Ævner, som maatte overgaa Menneskets i sam-

me Forhold, som Universet overgik det i Ud-
strækning og Herlighed. Saaledes opstode

Begreberne om Verdens Sjæl, som mentes at

residere i Himlen, hvorfra dens folelige Virk-*-

ninger (Luftens Aande) mentes at udgaa. Den
blev da identisk med Himlen selv , og folge-

lig med Himlens ypperste Guddom, der tillige

var Verdens hojeste. Da nu Menneskets For-

stand, eller dets fornuftige Sjæl, mentes at

være forenet med Aanden, fik begge de sam-

me Benævnelser, som vi have seet ovenfor, og

efter de samme Forestillinger som man gjorde

sig om Verdens Aand, baade som physisk og

intellektuel, smeltede disse, i Grunden for-

skjellige Begreber, sammen i et eller andet

enkelt Navn, som man tillagde den, eller vor

synlige Verdens hojeste Guddom. Det er bc-

kjendt, at man i Almindelighed (f. Ex. i Is-

landsk, Dansk, Tydsk, Fransk o. s. v.) for-

hinder med Ordet Aand Begreb om Fornuft;
og især om Jidj Forstand. Men Navnet Odin
er desuden i intellektuel Henseende beslægtet

ttied det oldnordiske Odur, Fornuft, Sind (se-

ttere ogsaa Poesic), da man ansaa Diglergavcn

r.
(
22 )
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for JCjendetegn paa den storste Forstand. [4]

Guddommen Odin er i Edda Himlens og Ver-

dens Aand, der og besidder den hojeste For-

stand. Saaledes maa den kldge Jætte Vaf-
thrudner, i Slutningen afdet efter ham benævnte

Digt, tilstaa om ham

:

' "Evig er Du visest af alle !"

De samme Begreber gjore Ost-Asiaterne sig

om deres Buddhah, Vod, Bod &c. Dette Navn
betyder i Sanskrit, aldeles ligesom Odin, Vo-
din i det ældste Skandinaviske, Aand, Sind,

Forstand. [5] Amarasinha forklarer den vise

Buddhas (Budhamunis) Navn forst af alle

Guders
, og giver det den ommeldte Forkla-

ring
5 tillige kaldes Buddhah alvidende o, s. v.

I en gammel Sanskrit -Indskrift heder det:

Booda (eller Buda) den Fise , et guddomme-
ligt Lys o. s. v. [6]

§. 47. Jeg haaber saaledes at have vist

tydeligen
, ligesom jeg og i det folgende kom-

mer til at fremfore flere Beviser derfor, at

Odin er hos de gamle Nordboer (den synlige)

Verdens Aand. De ansaa haai altsaa for det

hojeste Væsen, hvorom de kunde gjore sig et

nogenlunde forklarligt Begreb, men, han var

saa at sige opstaaet med denne Verden , ud-

viklet og fuldendt med den, i det han fuld-

bragte Skabelsen; han er forenet med Verden,

om Sjælen med Kroppen ; naar Legemet op-

loses forlader Aanden sin Virkekreds J »aar
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Verden forgaaer, ophorer ogsaa Odins Her-

redomme. Verden, med Indbegreb af dens

Aand, Odin, maa betragtes som frembragt af

et ældre og end hojere Væsen, der ganske til-

horer den oprindelige, usynlige, for deDode-
lige aldeles fremmede Verden o: afden dunkle,

ubegribelige , som kun er bekjendt under et

saadant Navn , Surtur'nemlig, i de eddiske

Myther. Dog er det naturligt , at Begreberne

om den oprindelige .Aand, der er Universets

Ophav, og den bestyrende Aand, der især

mentes at være forenet med vor synlige Ver-

den, smelte undertiden sammen i Et hos de

gamle Folk. Saaledes forvirredes f. Ex. Me-
ningerne om Surtur og Odin paa deri Maa de,

at Navnet Alfader, som egentlig med fuldeste

Ret tilkom den forste, tillagdes den sidste o.

s. v. ,
endskjondt denne ogsaa besidder det

medrette, forsaavidt det vedkommer hans For-

hold til Menneskene« Hertil hore da endvi-

dere den yngre Eddas folgende Beretninger

om Odin (1. c. S. 3 o. f.) : ^at han under Navn.

af\Alfader er den ypperste og æl-dste af alle

Guder ; at han i det gamle Asgaard — en-

ten Himmelen eller Asafolkets efter den opkald-

te asiatiske Rige — især kaldtes med 12 Nav-
ne (der sigte til hans Herredomme over Aarets

Lob i 12 Maaneder) ; at han ellers lever evig

C°f allar alldir o: per omnia secula) ; beher-
sker sit Rige (nemlig Verden) , og raader for

(22*)
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alle Ting, baade smaa og store. Han skabte

Himmel og Jord og Luftstrækningerne (Sphæ-

rerne) og Alt hvad dertil horer. Fremdeles

skabte han Mennesket, og gav det en Aand,

som skal stedse leve, men aldrig forgaa, om
end Legemet oploses til Muld eller brændes

til Aske, da de Hedenfarne, som her have fort

et retskaffent Levnet, skulle leve efter Doden

og være hos ham selv paa saadanne Steder

som Gimle (Surturs hojeste Himmel) og Vin-

golf (eller i Valhall) o. s. v. For Himmel og

Jord bleve skabte, opholdt han sig blandt

Frostjætterne (o: i det forste Chaos 9 da Ver-

dens-Sjælen endnu ikke ret kunde tage. det

uorganiserede Legeme i Besiddelse). Det sid-

ste Sted (S. 4) viser ellers tydelig nok, at Ta-

len ikke er om Bibelens Gud eller de Kristnes

Alfader. — Hermed stemmer den samme Ed-

das Fortale om Hedningernes Tro paa en al-

mægtig Gud , som styrede Himmellegemernes

Gang, beherskede Elementerne, Luftens Vin-

de, Regn og Dug, Solens Skin, Havets Bevæ-

gelser, Jordens Frugtbarhed o. s. v. "Denne

Tro," siger Forfatteren meget rigtig, "forvand-

ledes mangelunde, eftersom Folkeslægterne

deltes og Tungemaalene adskiltes, da ethvert

Folk gav Guddommen et Navn i sit eget Sprog*

for at det desbedre kunde fæstes i. Minde.

Paa et andet Sted i Bogen selv (S. 25) heder

det , at alle Folk fole Trang til at paakalde
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og tilbede Odin eller Alfader, hvorfor de give

ham et saadant Navn, som bedst passer til,

deres eget Sprog o. s. v, Jorden siges endvi-

dere (S. 11) at have været hans Datter og Hu-
stru (det er at sige : frembragt eller dannet af

ham, men omgivet, befrugtet og behersket af

Himmel og Luft).

§. 48. Det er ogsaa let begribeligt, at

Forestillingen om en skabende, besjælende og

styrende V'erdens-Aand , maa være saa gam-

mel som Menneskenes Verdens-Liv« Derfor

finde vi den og næsten hos alle Folkeslag*

Nordboerne kalde den O^in, OjpzVz, Odin,

Othin, forhen vel ogsaa Vodin, o: Aand, For-
nuft, o. s. v.; Alvaldr (Alherren, den Alsty-

rende), Alfadir eller Alljavdr (Alfader), All-

dafadir (Tidernes eller Menneskenes Fader),

Audun (den Forstyrrende) o. s. v. Færoe-
boerne kalde ham i deres Kjæmpeviser Euen,

Euan. Vi finde at de gamle Tydske, Angel-

saxer, Longobarder og gothiske Vandaler,

have kaldet det samme Væsen Vodan, Saxerne

ogsaa Vuoden og Ote, Friserne Veda, Voden,

Voen, Slaver og Vender Voda, Vodha, Let-

terne Vut, Voda (Vaid-put, Vide-vut), de

finske Kareler Voden, Tunguserne Odin, Boa.

Ogsaa maa vi formode, at denne Guddom er

den samme som Arabernes Vudd, Vodd, Vud-
da

9 Vodda, Oboda, Persernes But, Bud-asp
o. s. v.$ Indernes Buddhah, Boda, Buddam,
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Baden (fordum vel, efter Grækerne, Budyas) y

Cochiu-Chinesernes But, Tibetanernes Vod
(Wod), Javanesernes Buds, Budsdo, Chine-

sernes Fo (egentlig vel identisk med Fohi)'9

samt endvidere maaske den amerikanske Votcin

o. s. v. Den overste Gud blev og kaldet Adon9

Adoncd afHebræerne, Adon afSyrerne (hvor-

af Grækernes Adonis, [7] Adad hos Chaldæ-

erne, Adin> Adin (Odin) hos Inderne, samt

endelig i Vedaerne Atma, Adlii-atma, i hvil-

ket Navn vi gjenfinde den nordiske Odins

sande Betydning.

§. 49« Vi ville her forbigaa en Mængde
af disse Folks mythiske Gudenavne , som vel

kunde henfores til vor Odin; men derimod

fbrelobigen dvæle ved de for dem og os for-

dum identiske Forestillinger om Verdens

A(tnd. De fremlyse allerede af de foran frem-

stillede kosmogoniske Læresætninger. Taci-

tus beretter desuden om Germanerne : hvor-

lunde de mente, at en herskende (eller begei-

strende) Gud var stedse tilstede hos de Stri-

dende. Hvem var vel dette uden Himlens og

Luftens Aand? [8] Vi vide og at de, lige-

som Herodot siger om de gamle Perser , an-

saaGud for at boe i Himlens hele Udstrækning, -

og mente derfor, at han var for stor til at

indsluttes eller dyrkes i lukte Templer. Det

var vel og af samme Aarsag, [at slige neppe

eller i det mindste kun sjelden vare helligede
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ni Øcfc/z i det gamle Norden, endskjont man i

de sidste hedenske Tider havde Billeder af

ham, ligesaavel som af de ovrige store Guder.

Himlens og Luftens Aand kan ikke vel afbildes

ved nogen bestemt Forestilling, men selv aa-

benbaredes han paa Jorden i utallige Skikkel-

ser, endog Menneskers, Dyrs o. s. v., da Luf-
, ten og med den (efter som de Gamle mente)

Verdenssjælen eller Guddommens Aand, kan

gjennemtrænge og besjæle alle Ting. Dette

udtrykkes meget rigtig af Virgil {Georg. II,

221):

— Deum namqve ir e per omnes

Terrasque tractusqve maris coelumqvepre-

fundum ;

Hine pecudesy armenta, viros, genus omne l

ferarum,

Qvemqve sibi tenues nascentem arcessere

, ^.v. . vitas*

Romerens ife vilde her rigtigst udtrykkes ved

det nordiske vada (i Imperfect. våd eller 6dy

hvoraf vort Odin vel oprindelig kan udledes).

Denne Gud kaldte sig og med adskillige, til

en slig Fart eller Gang sigtende Navne , som .

Gangraad {Gdngrddr) o. s. v., ligesom det be-

kjendte for Italernes ældgamle Himmelgud /«-
nus siges (af Macrobius, Cicero o. Fl.) egent-

lig at burde hede Eanus af Eo (jeg gaaer, som
man udleder af det græske obsolete é'w) af sam-
me Betydning. Lignende Navne tillægge In-
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derne (efter Amaracosha) deres Himmel- og

Luft -Guder, f. Ex. Vctsava, den gaaende,

blæsende o. s. v. Jfr. §. 45- Rohertson be-
|

mærker meget rigtig, at Brahmanernes Lære ,

om Guddommen som en Aand eller Sjæl, der

gjennemtrænger hele Naturen og giver enhver

dens Del Virksomhed og Kraft, samt de in-

tellektuelle Væseners endelige Forening med
deres forste Udspring (ligesom i den nordiske

Lære) stemmer fuldkommen overens med den

stoiske Skoles Læresætninger. "Det er mærk-
værdigt" siger han endvidere "at vi, med et

nær Forvandtskab mellem de mest ophojede

Sætninger i begge Sekters Sædelære, finde en

fuldt saa stor Lighed i deres theologiske Spe-

kulationers Forvildelser." Herfra især de tal-

rige Fabler om Odins, Buddhas , [Vishnu's,

Zeus*s uophorlige Forvandlinger og Inkarna-

tioner«

§. 50. Betragte vi i Særdeleshed den græ-

ske Mythologie , overbevises vi om at de selv-

samme Ideer ligge til Grund for Himmel- og

Luft-Guden Zeus's Navn og Væsen. Vil man
end ikke , at Zeus er det samme som ZttiJG

(aandende, blæsende), saa maa man dog nær-

mest antage, at det kommer af gact) (£jjv) jeg

lever, der rimeligvis atter kommer af uco (j
eS

aander). [9] Aand og Liv vare, som for""

meldt, det selvsamme efter de ældste Folks

Forestillinger 5 folgelig betyder Zeus det sanv

:
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me som Odin (jfr. ;§. 37), ligesom deres hele

mythiske Natur er identisk', da begge fuld-

endte Verdens Skabelse vedj at styrte ældre,

men ufuldkomne Væsener, hvoraf de dog selv

vare udsprungne
5

begge tillægges Navnet Al-

fader o. s. v. Den mythiske Zeus er identisk

med Philosophernes Zeus eller VerdensAand>
folgclig og med vor Odin. See lste Hovedst.

§.'; 59-60, hvor især de pythagoræiske og sto-

iske Systemers Overensstemmelse med de ed-

diske og asiatiske vil erfares at være indlysende

for enhver sagkyndig Grandsker, Endelig

havde de begge den samme Skjæbne ved i Ti-

dens Længde at miskjendes saalcdes af Men-
neskeslægten, utEuliemerus og flere kun vilde

erkjende Zeus for en Konge paa Kreta
,

lige-

som adskillige nordiske Forfattere kun see i

Odin en Fyrste i Asien eller i Skandinavien.

§. 51« Jeg for min Del er aldeles over-

bevist om, at saavel Odin som Zeus bleve op-

rindelig dyrkede som Himlens og vor Verdens

overste Guddomme. Oddris hele Væsen og

Betydning vil jeg herefter paa et andet Sted

soge at udvikle, men anmærker kun nogle af

de synderlige Egenskaber som de (af de selv-

samme Aarsager) have tilfælles. Enhver af

dem især betragtedes som Himmelen eller Him-
melens Gud, og tillige som Verdens Sjæl eller

bestyrende Aand. Begge raadte de for Luft

og Vejrlig, Tidens og Aarets Lob overhoved,



og hver især tillige for en vis Maaned eller

Himmeltegn, samt endvidere for en vis Planet

og Ugedag. Hver af dem betragtedes som den
almindelige Livskraft, som Alfader, Guders og

Menneskers Herre , men især dog som Fyr-
sternes Stammefader og Beskytter. Endvi-
dere vare de begge Anforere for Himmelens
Hære, kjæmpende mod Titaner og Giganter,

eller Jætter og Riser , samt dyrkedes folgeli-

gen af Menneskene som de ypperste Hærforere

og Sejergivere. Endelig betragtedes Zeus i

Grækenland og Odin her i Norden som Sta-

ternes Stiftere, ældste Lovgivere og Forsvarere,

der endog beskyttede deres Efterkommere

(Konger, Krigshelte og beromte Lovgivere) t

men disse Begreber bleve tilsidst saa indskræn-

kede og smaalige, at man kom til at ansce selve

Guderne for blotte Mennnesker, og slige Me-
ninger maatte til sin Tid naturligvis yndes og

udbredes af hine gamle Religioners Forfolgere

og Fjender. Paa lignende Maade betragtede

man og Overguden i andre Lande, som Osiris

i Ægypten , Ormuzd i Persien, Vishnu eller

Siva i Indien o. s. v. (af hvilke den mellemste

best var sluppet for mythisk- historiske For-

vandlinger til en menneskelig Fyrste, skjont

visse persiske Konger bare hans Navn b: Hor"

misdas). Mange indiske Fyrster have og baa-

ret Gudernes Navae.



347

§.52« Inderne g joreden mærkelige For-
skjel mellem Universets og Verdens styrende

Aand eller .overste Guddomme, som jeg for

har anmærket om Nordboerne, men den er

mere eller mindre tilsyneladende efter de for-

skjellige Sekter. Mest falder den i Ojne ved

den saakaldte Neadirsens Sekt. Dens Brah-

maner kalde Universets Aand den store Sjæl,

det forste, evige Princip, og sige at Verdens-

Sjælen derimod er vel noget materiel og den

undergiven, men dog af en saare subtil Natur,

samt gjennemfarende alle Ting. [10] Univer-

sets Aand kaldes den store Aand (Malia At-
maj i Mahabarata/i [11] og ligeledes i Menus
Love. Af andre gamle Forfattere synes dog

dette Navn at tillægges vor Verdens Aand:

Vedaerne kalde Universets Sjæl Adhi-Atma '

o: den overste Aand. [12] Den er ogsaa det -

Væsen som i den indiske Mythologie kaldes

Para-Brahm eller uden videre Brahm (Brah-

ma) den overste evige Guddom i den usynlige

Verden, som dog ikke i Almindelighed plejer

at dyrkes af Menneskene , og svarer saaledes

til Eddas Surtur. VisJiau, Brahmå og Siva

erc yngre Guder, aldeles ligesom Odin, Vile

og Ve, der kun have med vor Verdens og Men-
neskenes Skabelse og Bestyrelse at gjore. Dog
har man med Tiden tillagt Vishnu Universal-

Sjælens Navne, saaledes at han f. Ex. kaldes

Par-Atma, den store Aand o. s. v., [13] da



han ansees for dens Emanation, hvem den

synlige Verdens Regjering er overdraget, men

har dog selv saavel Begyndelse som Ende.

Her raaa vi dog især lægge Mærke til, at Vishnu

(ogsaa kaldet Adin, Adin [Odin]) efter Brah-

manernes Forklaring er den samme som Bud-

dha eller Boda (der vistnok af dem ansees som

en af hans Inkarnationer),— hvorimod Bag-In-

diens Buddhister antage ham for vor Verdens

overste Gud (næst efter den evige og ubegri-

belige Dammada — vor Surtur), og visse

Sekter blandt dem sige at han er Verdens Ska-

ber, ligesom Edda beretter om Odin. Hvad
Oprindelsen til den indiske Idee om Verdens

Aand eller almindelige Sjæl (ikke Universets

store) angaaer, da giver Amarasii iha os den

tydeligste Underretning derom, i det han ud-

trykkelig kalder Vinden eller Luften herdens

Aand eller Sjæl. [14] Den heder virkeligen

'Vatah i Sanskrit (skrevet af Nogle Vada)
,
og

svarer altså a til Europæernes Vidrir &c. , H-

gesaavel som Ordet egentlig er det oldnordiske

pedr &c. (see ovenfor §. 45)«

§. 53* Vi have seet at det egentlig er

Buddha, der ansees som Verden« Skaber af

visse blandt hans asiatiske Tilhængeres Sekter.

Andre, somBirmaner o.fl., Cingalcsere, Japa-

nesere, Tibetanere, Mongoler, Kalmukker o.fl*

(see iste Hovedst.) gaa Texten nærmere i det

de udtrykkelig sige , at Verden er opkommen



ved en uhyre Stormvind, som sammenpiskede

det Hav, hvoraf den oprindelig bestod, til

Fastland. Det erderlor saare begribeligt hvad

Lucian (i hans To$aris) siger om disse Folks

Forfædre, SkytherDe : at de sore ved Vin-

den som Livets Aarsag eller Ophav (ikke al-

lene for Mennesker og Dyr, men for Verden

overhoved). Disse Folks skabende Stormvind

er intet andet end et billedligtUdtryk for Ska-

berens guddommelige Kraft, som i vor Bibel

og Menus indiske Love kaldes Guds Aand (see

lsteHovedst.§.91, 2det Hovedst. §. 48, 52). Og-
saa i Phoeniciernes og Persernes Kosmogonier

spiller Vinden en betydelig Rolle [15]. Det

var derfor ikke omsonst at den dyrkedes af

de gamle Perser (hvis Tro , at Gud som den

ypperste Aand, kun fordrede Offerdyrets Sjæl,

sigter hertil), [16] afSkyther, Græker, Ro-
mere, Celter o. fl. Sikkerligen var det enten

Odin eller Thor (begge Himmel- eller Luft-

Guder) , hvem Ossian beskriver som Skandi-

navernes hojesle Guddom under Navn af£o-
das Aand, [17] ligesom næsten alle Amerikas

gamle Folkeslag tilbede og dyrke Gud endnu

som den store Aand [18] eller Livets Herre.

Under lignende Navne tilbades det hojeste Væ-
sen af flere Nationer i den ældste Verden, f.Ex.

Chaldæerne. Man veed at de have kaldet det

Adad, Adon o.s. v. Disse Navne forklare os ikke

saa tydelig vore Forfædres Meninger om Odins
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sande Væsen, som det: at Tunguserne, der

overhoved dyrke Elementår-Aanderne, endnu

kalde Finden Odin. [19]
*

§. 54- Jeg troer at det af Ovenanforte er

tydeligt, at Odin egentlig var Luftens , Vin-

dens og folgelig den synlige Himmels Gud-
dom. Det er vel især i de forstnævnte Egen-

skaber, at lian deltager i Skabelsens Fuldbrin-

gelse ved Vandenes Adskillelse , hvorved det

torre Land fremkom, og i Dunstkredsens For-

tyndelse, hvorved Jordlegemct kom i det rig-

tige bestemte Forhold til Himmelen og dens
.

utallige Lys , samt blev især sat i Stand til at

modtage de oplivende og frugtbringende Virk-

ninger af Solens og Maanens, Varmens og Ly-

sets Indflydelse. Jfr. det Foranforte i lste

Hovedst. §. 28, 37, 39 fl., de nylig anfrirte

mythiske Beretninger om Vindens skabende og

livgivende Kraft i de fleste ovrige ældste Folks

kosmogoniske Lærebygninger, samt Betydnin-

gen af Odins Navji som Aanden o: Vinden,

eller Luftens Element. Om Odins ovrige my-
thiske yæsen og Bedrifter handle vi nærmere

i det Folgende. [20]

§. 55. Odins tvende Brodre Vile og

Vej der ligeledes ere skabende Guddomme
og kosmogoniske Væsener, lægge os flere Van-

skeligheder i Vejen ved vore Fortolkninger*

Vi ville forst, efter Ordenen hvori Edda sæt-

ter dem, betragte Vile (eller egentlig VM)*

#
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Jeg har her foran (i lste Hovedst. '§. 37) vist,

åt Navnet betyder den behagelige, glædende,

og at dette Navn, saavel efter sin Natur, som
efter Handlingens Gang i den mythiske For-

tælling, synes best at kunne forklares om Ly-
set, der forst blev tildelt Jorden i rigtigt Maal

ved Skabelsens Fuldbringelse, samt gav Skab-

ningerne fuldkommen Skikkelse og Skjonhed.

Antage vi saalcdes, at Vili engang i vort Sprog

har betegnet Lyset og dets Guddom, ligesom

Vilahhu endnu i Talmulisk, [21] saa kunne

vi ikke finde en mere passende og skjonnere

Rod til Ordene Vil, Pili (Villie, Behag &c),

Vel (vel) o. s. v. Ligesom det og da var ri-

meligt, at hint Ord var beslægtet med Slaver-

nes Mel, lys, hvid, hvoraf deres gode Gud
kaldtes Biel-Bog o: den lyse eller hvide Gud.

Saaledes kaldte ogsaa de forste Kristne i Nor-

den Forloseren Hviti-Kristr o: den hvide el-

ler lyse Kristus. Ilden, Lysets Giver, heder

i Persisk Bileglu [22]. Som primitiv, skabende

og lysende Guddom, kan man jevnfore vor

Vile med Ghaldæernes og andre Osterlænde-

TosBel, Bal, Illin, Phoeniciernes II eller Ilus,

Celternes Beles, Belen o. s. v. Ellers nævnes

ogsaa en Alf eller Dverg Vili i Valas Spaa-

dom, og er formodentlig en underordnet Na-
turaand, af samme Art som den her omhand-
lede store. [23]



§. 56- Angaaende den pliysiske Betyd-

ning af Ve, maa jeg og henvise til det Foran-

forte i 1ste Hovedst. §. 37, hvor jeg har slut-

tet, at den maatte betegne Solens eller Him-
melens Ild (maaske rettere, i det Hele, Ele-

mentar-Ilden), ved hvis Varme Jorden befrug-

tedes og Skabningerne oplivedes. Den oprin-

delige Betydning af Ordet er vist nok tabt i

vort Sprog. Den, som vi kjende, tillægges en

Helligdom, et helligt Sted, og især et Fristed

Casylum). Man har fra Arildstid af [24] in-

tet helligere kjendt end Husilden', fordi Ar-

nen [25] oprindelig tillige var Gudernes Alten

Dette var især Tilfældet baade hos Græker og

Nordboer. [26] Den samme og tildels storre

Hellighed tillagdes siden Ilden paa Gudernes

Altre i Templer og paa andre OfFersteder.

Saavel den himmelslcé som den jordisle Ild

har stedse blandt alle Verdens Folk været an-

seet enten som en hoj, ofte den overste Gud-

dom, eller og som dens helligste Sindbillede

eller Repræsentant. Dette Element blev baade

derfor og af andre Aarsager uundværligt ved

Gudernes Dyrkelse, og tildels uadskilleligt fra

den, da mange Folkeslag underholdt en evig

eller stedsevarende Ild til deres Ære. Saale-

des gaves der ingensteds en helligere physisk

Gjenstand end netop Ilden. Det er da den,

som jeg formoder er i Forstningen itwc sloffA •

bleven kaldet Ve f Vist er det, at enhver be~
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boet Vaaning (uden Tvivl som Arnested i det

nyere Danske) er i vort ældste Sprog bleven

kaldet Pe. [27] Den samme Benævnelse tillagdes

et Tempel eller andet Offersted, ligesom og et

Ting eller Folkeforsamling, der og holdtes paa

et helligt Sted , samt endelig et helt Tingsogn

eller Herred, som havende et fælles Alter el-

ler hellig Arne (aldeles ligesom Grækernes

Koivt] "JSv&ia, Romernes focus publicus).

Hvoraf skulde vel denne Benævnelse komme,

undtagen af den hellige Ild, som beskyttede

Huset, Templet eller Offerstedet? Ordet

gja (vie), Svensk viga, Tjdskweihen, Moesog.

veihan, Finsk vihin o. s. v. (ellers at helga o:

hellige) — kommer uden Tvivl af Ve, Ild, da

al Indvien eller hdj tidelig Besiddelsestagelse

skete ved Ild. Ved den var det at de ftirste

Kolonister i Island erhvervede sig Ejendoms-

ret til de Landgodser, som hver for sig tog i

Besiddelse; den som forst omfoei et Stykke

Land med brændende Ild (paa forskjellige

Maader) blev dets Ejer, og naar et Landgods

blev overdraget til en ny Ejer, var det forst

fuldkommen helliget ham, naar han havde

bragt sin egen Arneild med sig derhen. [28]

Ægtefolk bleve og viede sammen ved den hel-

lige Ild, ved Brudeblus og andre slige Cere-

monier, som det her vilde være for vidtlof-

tigt at anfore. [29] Endelig sagde man atLig-

baalene bleve viede i det de antændtes. Den

L (23)
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flammende Tordenhammer Miolner blev, ef-

ter Eddaerne, brugt i den mythiske Gudever-

den til slige Vielser, saavel af det glædelige,

som det sorgelige Slags.

§. 57« Saaledes forudsat at Ve oprinde-

lig var Ildens Guddom, en af de Guder som
skabte Verden, forundre vi os mindre over,

at gjenfinde ham som Ilden, der under det be-

kjendte Navn af Lodur (Lodr) dellager med
Odin i Menneskets Skabelse, hvilken Mythe vi

ville nærmere undersoge paa vedkommende
Sted. Her anmærke vi kun, at ligesom Pe
siges at være Odins, saa er Ilden overhoved i

det oldnordiske Digtersprog Vindens Broder.

Thor kaldes, som Himmelildens yngre Hersker,

baade Veor og Lodride (Lodridi, Hlådridi).

Saaledes see vi den hele Fortælling i sin No-
genhed, afklædt den allegoriske Dragt : Bro-

drene Luf

t

9
Ild, Lys fuldendte Verdens Ska-

belse og Organisation.

§ 58. Den jordiske Ild personificeres] el-

lers i Eddaerne som Loge, Loke og maaske

flere, men Loge synes dog ikke at have hort

til de egentlige asiske eller gothiske, men sna-

rere til Nordens ældre (finslce) Guddomme,
Derimod tilbades Himmelilden, saavel den

ætheriske som den aeriske (fra Himmellys og

Torden) i forskjellige Former. Ve synes især

af de gothiske Nordboer at være bleven dyr-

ket, som Elementet selv, den synlige, jordiske

\
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7/cZ nemlig, af hvis virkelige Tilbedelse man
har fundet Levninger i Skandinaviens Folke-

troe lige til vore Dage. [30] Blandt Angel-

saxerne og i Danmark har P e dog sandsynli-

gen nydt guddommelig Dyrkelse, som identisk

med den mægtige Afgud Pig , til hvis Afmin-

delse Aelnoth mener, at Vibergis {Viborgs

oldnord. Pebjorg o: Pe's eller Helligdommens

Bjerg eller Stene) har faaet sit Navn. [31] Den
samme Guddom Vig (Wig) ommeldes og i

det af Thorkelin udgivne angelsaxiske Helte-

digt om Skjoldungerne, som egentlig dyrket i

Danmark. [32]

§. 59. Ordet Ve (med Vestalir o. fl.)

har saaledes tildels den samme Betydning som

det græske eS-ia Arne, Alter. Den nordiske

Guddoms enslydende Navn nærmer sig og til

det Græske, men dog mere endnu til Latiner-

nes Vesta\, om hVem Ovid synger

:

Nec tu aliud Vestam qyam vivam intellige

jlammam.

Den ældste Vesta har det og tilfælles med Ve,

at den intet Afkom har

:

Rataqve dejlamma corpora nulla vides.

Hendes ældste Tempel, opfort af Numa, var

fuldkommen rundt, men med et helligt Ar-

nested:

— formå rotunda

Par facies templi: nullus procurrit in illo

Angulus.

(23*)

I



356

Det samme kan man sige overhoved om de

ældste nordiske Templer eller Offerkredse

(kaldte Loclas Kredse af Ossian), [33] rime-

ligvis og om dem ved Ve-bjorg eller Viborgs

der efter detOvenanforte vare helligede til Gu-
den Ve> ligesom de vel alle kunde siges at

være det til ham blandt Nordboerne, som til

Vesta blandt Romerne. Ve havde det end-

videre tilfælles med Vesta , at ingen Billed-

stotter rejstes ham, hvortil Ovid angiver Aar-
sagen:

EJJigiejn nullam Ve sta nec Tg n i s håbet,

men i dets Sted brændte Ilden selv i Hellig-

dommen:
Ignis inexsiinctus templo celatur in illo. [34]

Ellers er det mærkeligt, at de ældste Italer til-

bade en Ve-Dius eller Ve-Jovis (Guden Ve ?)

om hvis rigtige Betydning Oldgrandskerne ikke

ere enige.

§. 60» Ved saaledes at antage Odin for
,

Himlens, Pile for Lysets og Pe for Ildens

Guddom , faae vi den onskeligste Oplysning

om en ellers uforstaaelig Mythe i den ældre

Edde. Det heder nemlig i Digtet [Ægisdrecka

(26de Strophe), hvor Loke bebrejder Guderne

deres Forseelser:

Loke taler til Frigga

:

Tie du kun Frigg!.

Du er Fjorgyns Datter.

Mandlysten har du stedse været,

1



Siden Vile og Ve,

Du Vejrgiverens (Vidrirs) Kone,

Begge tog i dit Skjod.

Vi vide at Odin, Himlen, som her kaldes Vejr-

giveren, er Frigge?s eller Jordens Ægtemand

;

med ham lader Jorden sig dog ikke alletider

noje, da hun tit boler med Dybets Ild og Lys-
ning (Ve og Vile) , som hun har optaget i

sit Skjod. Ved underjordisk Ilds Udbrud for-

morkes Himlen af de udbrydende Rogskyer,

som forvandleDag til Nat; Himmelguden Odin

bliver da usynlig, og kan siges at være fravæ-

rende medens Jordgudinden Frigga boler med
hans Brodre; jfr. §. 48. [35] Selv Ovid har

lagt Mærke til hvorledes Jorden plejer Ilden

i sit Skjod (Fast. VI, 267), og flere nyere

Lærde have endog antaget Vesta for Jordens

Centralild: andre for Himmel- eller Elemen-
tar-Uden o. s. v., hvorfor hun vel og. var

piters Sosiev
,

ligesom Ve var Odins {Broder.

§. 61. Efter Middelalderens, ved Kri-

stendommens Forkyndere forsætlig udbredte,

Forestillinger om Nordens Guder som blotte

Mennesker, har Snorre Sturleson [36] forkla-

ret denne Mythe saaledes: at Kongen og Yp-
perstepræsten Odin^ der regjercde i Landene
osten for Tanais eller Don, engang drog ud
paa langvarige Krigstog, hvorfra man hjemme
begyndte at tvivle, at han vilde komme tilbage.

Hans Brodre Vilir og Pe delte hans Efterla-
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Kone Frigg. Kort efter kom Odin tilbage,

og det Hele blev da omgjort paa ny. Rigtig

nok synes det som om den oprindelig physisk-

allegoriske Mythe her er bleven fordrejet til

en historisk Fortælling, men ikke desmindre

rober denne sin hoje Alderdom og Oprindelse

fra Buddha?s asiatiske Dyrkere. Det har væ-
ret en ældgammel Skik blandt Inderne, lige-

som den og var paabuden ved Menus Love,

at den efterlevende Broder siulde opvælde

den Afdode Seed ved at ægte hans Enke, men
der herskede og forhen, samt tildels endnu,

den besynderlige Skik, at to og flere Brodre

kunde leve i fælles Ægteskab med en Kone,

og det samme er endnu tildels Tilfældet blandt

Buddhisterne, f. Ex. de lamaiske i Tibet og

Butan. [37[ Vi kunne herved ledes til at

formode, at vore Forfædre vare af de asiati-

ske Buddhadyrkeres Stamme, som hyldede

hine, siden i Norden ganske fremmede Sæder,

og de have betragtet deres formentlige Gud-
dommes Ægteskabssager efter deres egne Fo-
restillinger og Vedtægter. Endvidere finder

man i Norges Oldtid tvende Konger og Bro-

dre, der bare Navn af Vile og Ve (eller Vei\

og siges at være blevne fældede af Erobreren

Nor, hvorafSclioning slutter at de have været

af den Odinske Fyrstestamme. [38]
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Anmærkninger.

1. Det islandske Andi, Aand, Aande, heder i

det Kyst -skotske End (And), Kymr. Anadl, Irsk

Ananij Anal, Sanskr. Anilah, Lat. Animus (af Qr.avs-

pos, som har beholdt den ældste Bemærkning) o. s.

v. Det islandske Aund, Ond, der ogsaa tillægges

Sjælen, er det danske Aand, Kystskotsk End, Kymr.

Enaid, Lat. Anima, jfr. Gr, ar/177 o. s. v., see Gloss.

Eddæ antiqv. II, pag. 572, v. Aund; II, 822, v. Va-

da I, 690, II, 833 r. Vedr. I et ældgammelt ale-

maimisk Brudstykke af Isidor forekommer Ordet

adhmot for blæser, aander (Dån. Bibi. 11, 56 1), og

er det samme som de Nyeres athmet , men bruges

udtrykkelig for Guds Aand, som dannende Verden,

oplivende og gjennemtrængende Universet (Endi sin

Gheist ist der adhmot. Adhmot sin gheist endi

rinnant uuazar), hvorved Forfatteren synes at gjore

sig Umage for at vise, at det er de Kristues, men
ikke Hedningernes Gud, som sligt maa tilskrives.

Da Lugten udgjor en Del af Luften og Aanden,

maa vi endvidere forudsætte at det latinske Odor
y

Gr. oSfAT], odo)§7], ere beslægtede med vort Odin og

- med Vedur, Vedr (som i vort gamle Sprog ligeledes

betyder Lugt, f. Ex. i Talemaaden hafa vedr af; jfr,

den enduu brugelige danske : at komme under Veir
med) o. s. v.

2. Skulde vel ikke det beromte mystiske A nat

i? (vel og tillige ved Bogstavernes Stilling i Al-

phabetet som Begyndelse og Ende) have en bestemt

Hentydning til Ordet AQ, da Aanden er Livets Kilde
og Væsen, men Guds Aand styrer og igjennemfarer

•
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hele Universet? Saaledes bliver det meget mærke-
ligt for os, at Adonis virkelig kaldtet A(o af Dori-

erue. Jfr. det indiske hellige Ord A-OM (OM), som
sættes foran enhver Bog, og tildels betegner det

hojeste Væsen.

3» N. A. De gamle Macedoner kaldte Luften

SsSvy ansaa den for en Guddom, og bade den at

være dem og deres Bom naadig {efter Neanihes Ci-

zicus hos Clemens Alexandrinus Strom. V. pag. 673).

Phrygerne skal derimod have kaldet Vandet (ttSv*

Saaledet synes ogsaa hos os Vedur (Veir) og Væta
(Væde) Vatn (Vand) o. s. v., at være beslægtede i

Lyd og Begreb. Luft og Vand horte til de forste

og vigtigste Elementer efter de Gamles kosmogoni-

ske Begreber. [Luften blev ellers personificeret un-

der mange forskjellige guddommelige Navne, som
jeg haaber her og fremdeles at kunne tilstrækkelig

Vise. Jfr. Creuzer 1. c. I, i65 o. f. III, 454.

4* S. Glossø Bddæ ant. I, 64 1 (under Opin 9

Odin), samt III, 24o, hvor Odr forekommer som For-

nuft, Aand, Sind. Jfr. Haldorsens og Rasks islandske

Lexicon II, 125, under Odr (ingenium, sensus, ani-

ma sensitiva), John Olafsen (fra Svefneywn) over-

sætter Odr ved Aand, Forstand (anima, ratio). John

Olafsen fra Grunnapig ligeledes ved Forstand fra"

tio), og udleder Navnet Odin derfra (men det kan

være, at disse Ord kun ere af sideordnet Slægtskab,

og Odr ligeledes kommen af 6d
f
våd (eller vada) y

da Forstanden saa at sige omfatter eller gjennem-

.trænger hele Verden, ligesom Odin mentes at gjore

i de storre Forhold, som Verdens guddommelige"

Aand, Sjæl eller Intelligenz. Ordets nu almindeli-

gere, skjont ligeledes meget gamle, Betydning,

Digt, Sang, det gr. vån o. s. v. Da Galskab eller
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Råsene i de ældste Tider ansaaes for at hidrorc fra

eu guddommelig- eller dæmonisk Aands Forening

med den menneskelige (hvorfor Grækerne o. fl. an-

saa gale Folk for besjælede af Guderne, ligesom Jo-

derne o. fl. mente at de vare besatte af Djævlene)i

altsaa for at være den hojeste Anspændelse af For-

standen, og tillige (da gale Folk have eu tilsynela-

dende overnaturlig Legems-Styrke) af de physiske

Kræfter— saa sagde Nordboerne, at et sligt Menne-

ske var ådr, rasende (it. meget heftig, hidsig, be-

gejstret i en saadan Betydning); Engl. wood, pode;

AS. vod i MG. vods. Heraf det tydske Wuth (Rase-

rie) m. m. Saaledes forekommer her og et synder-

ligt Slægtskab mellem de Ord der betegne Poesie

og Afsindighed, som liere Gange er bleven sammen-*

lignet, f. Ex. i en lille Afhandling i Morgenblatt

fiir gebildete Stande, 1816 No. 79 (uber Poesie und

Wahnsinn), hvorved man og maa erindre Pythids af

Apoll formentlig udsendte Spaadomsraserie m. m.

Vore Forfædre kaldte virkelig den poetiske Begej-

string Skåld-vingl o: Digternes Afsindighed, og den

mentes uden al Tvivl at komme fra Odin, Digte-

kunstens Giver og Skjaldenes Skytsgud. Af det

oldnordiske Odr (Forstand) kommerÆdi (\. AydiJ, som

hos de ældste Digtere betyder baade Forstand og

Raserie , men har i det nuværende Islandske kuu
den sidste Bemærkelse. Saaledes opdages her en

Forbindelse med Navnet Odin (Voden), Voda, Tut
&c, hvem de rasende Berserke især mentes at have

sin Manie og uhyre Styrke at takke.

Nyt Tillæg. Det var da ikke at undre over,

at Adam af Bremen (der vist ikke vilde crkjende

Odin for den hojeste Aand eller Intelligenz, og maa-
8k.e ikke engang kjeudte Betydningen af Substantiv
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(rasende). Han siger nemlig (efter Ihres Bemærk-

ning og Junius's Rettelse fra et Haandskrift i haus

gothiske Glossarium) : Wodan, id est Furor, bella

regit. Dette benytter A. W. Schlegel til at paastaa

(i Ind. Bibi. I, 254) at Wodan og Buddha umuelig

kunde have samme Betydning; at Formen Odin er

meget ung, og at Saxo Grammaticus er den ældste

Historieskriver hos hvem det forekommer; at Edda-

digtenes Udtale (om de end aldrig vare saa gamle)

maatte, saalænge de kun bleve mundtlig forplantede,

forandres med den afvexlende Sprogbrug, men at de

forst bleve opskrevne «fter Kristendommens Anta-

gelse; at Forskjellen mellem Vodan eller Voden og

Odin kun ligger i de skandinaviske Mundarters Ejen-

dommelighed, saa at de bortkaste det "begyndende

W, som Ord for Wort o. s. v. Jeg bemærker kun

herved, at det aldeles ikke er usandsynligt, at Ed-

dadigtene kunne have været indskaarne i Træ med

Runebogstaver, allerede i Hedendommen, da man

har historiske Vidnesbyrd for Digtes og Loves Op*

bevaring paa denne Maade, og vi finde endnu old-

nordiske Qvad paa gamle skandinaviske Runestave

og Runestene. Vistnok er Odin det samme som Tf0"

den, og Udtalen her kun dialektisk eller afvexlende

(som i det anforte Od, Véd) og i det jydske Voens-

dag, Vonsdag for Onsdag (Odinsdag) o. s. v. ,
men

Eddadigtenes Alliteration viser, at den deri antagne

Form af Ordet har været Odin lige fra deres forste

Tilblivelse, som vistnok var meget ældre end Saxo*

Adam af Bremen har naturligvis rettet sig efter den

saxiske og jydske Udtale i sin Etymologisering, "*eU

Ordet Vodan eller Wodan kunde han vist ikke fin-

de i det oldnordiske Sprog som Raserie (skjont Gud-
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mund Andresen langt senere har oversat Odin ved

furibundus) det nærmeste Ord af denne Betydning

er Ædi (forhen Odi, Op i) furor,rabiie ,
insania, (og

det betegnede dog i de ældste Tider Forstand (i

Overensstemmelse med mine for fremsatte Bemærk-

ninger). See Gloss. Fdd. antiqv. I, 409, 4io under

Ordene Æpi, Ædaz, samt 634 under O. Odi Qfr.III,

21 5). samt her foran J. 45.

5. Paulinus i Syst. Brahman, om Betydningen

af den indiske Guddom Buddhas eller Bodas Navn

&c: "Budha mens, spiritus, inielligentia.n I Ama-

racosham forklarer han det saaledes: ** insigni

mente et intellectu pr æ dit us."

Nyt Tillæg, "Der indische Name Buddha be-

deutet einen JVeisen ; es ist das Particip. præt. pass.

von der "Wurzel Budh, envachen, sich besinneiu''

A. W. Schlegels Ind. Bibi. I, a54. Prof. Rask har

gjort mig opmærksom paa, at Stammeordet vel er

Sanskrits Buddhih, Forstand, Visdom.

6. See Asiat. Researches III, 44.

•7. Hertil hore veL og de ovrige phrygisk-lydi-

ske o. 11. Former (efter Grækernes Beretninger) som
Attis, Attin, Atys o. 11., maaske og (i visse Hen-
seender) de græske Aidojieus, Adoneus, Aides og

Andre.

8. Deo imperante (al. inspirante) qpem adesse

bellantibus credunt. Taciti Germania Cap. 7. Ed.

Franc. Passow. pag. 11. Nordboerne kaldte ogsaa

Odin især Hærenes Fader, Krigernes Gud o. s. v.,

vistnok af den. selvsamme Aarsag, og ligeledes af

andre liere, som nærmere udvikles paa sit Sted.

9. N. A. Efter Phurnutus {de natura Beorum
Cap. 2) havde Zeus (Jupiter) givet alle organiske

Skabninger Livet , hvilket ogsaa mange af Grækers
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Og Romeres Digtere og Philosopher bevidne. Græ-
kerne i Lille-Asien havde tillige det Sagn , at Zeus

lod Athene og Frometheus danne Menneskebilleder

af Leer, men selv bod han Vindene at indblæse dem
Livet (Stephanus Byzantinus p. 4i4, Ed. Berkel ; jfr,

Bibelens Beretning i i Mcse B. i Kap. 7 V., som i

Hovedsagen er ligelydende, forsaavidt at Guds Aan-
de frembragte Menneskets Livsaand). Hermånn over-

sætter Zevs ved Fervius som Livsilden o: den opli-

vende Elementarild {Briefe uber Homer und Hesio-

dus &c, 1818, S. 188). Creuzer foretrækker Ordets

Udledelse (ved forandret Udtale) fra Jevs, Ji% (sam-

mesteds S. 189, samt Symbolik u. Mythologie, 1 Udg.

I3 170), hvorved der i Anmærkningen henvises til

mine Jevnforelser med det lat. Vis, Deus o. fl.»

hvilke jeg her nærmere kommer til at udvikle ved

de nordiske Benævnelser for Guderne overhoved.

10« See Bastholms Histor, Undersbg, 1. c. S. 558-

559, efter Ilohvells og Dows Skrifter.

11. Efter Anqvetil du Perrons Oversættelse

;

jfr. Gbrres Asiat. Myth. Gesch. I, 119, og Folier

3Iythologie des Indous II, 4oi , med Wilkins ved-

fojede Anmærkning.

12. Hos Colebrooke (on the Vedas), As. Res.

VIII, 5o5.

13. See f. Ex. Colebrooke 1. c. pag. 471 ,
men

især Folier I, i55, 239, 4oi. Her siger Krischna (el-

ler rettere den saaledes inkarnerede Vishnu) :
"De

som troe paa mig, kjende Brahma, den almindelige

Aand, som bestyrer Universet, og enhver Handling

af den skabende Magt. Den andægtige Sjæl, der er-

kjender mig i min synlige Form som den odelæg-

gende Kraft, som Livets (eller den oplivende) Aand,

vil blive gjenforenet med mig i Dodens Stund." I
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en ældgammel Sanskrit -ludskrift paa en for nogle

Aar siden af Jorden opgravet Kobbertavle
,

prises :

"den almindelige Sjæl, aabenbaret i mange Former

og gjennemvandrende Alt." Colebroohe (on ancient

Monuments i containing Sanscrit Inscriptions) Asiat*

Res. IX, 4o6.

14« Amarasinha L c. pag. 53. Ventus sive aer

dicitur Geguil-prana o: mundi spiritus sive anima.

Luften eller Vinden horer til Vedaernes tre Ele>-

mentaraander, og nyder endnu guddommelig Dyr-

kelse i Indien under forskjellige Navne, helst Vayuh,

JPavana eller Indra. Et af denne Guddoms Navne

er Livgiver, som da passer meget vel til vore For-

fædres Begreber om Veir- og Liv -Giveren Odi-:.

Jfr. foran Anm. 9 om Grækernes og Hebræernes her-

til horende Beretninger. -En af de fem Livsaander

eller Vinde, som hore til Verdens- og tillige Men-
neskelegejnet , kalde Inderne Advan eller Udana,

Den udbreder Kundskabens og Øjnenes Lys, Men-
neskets Livsvarme o. s. v. S. N. Muller 1. c. S. 11 5,

116. Kanne (i Allgem. Mythol. S« 746) soger at vise,

at Skaberen Brahmå's forste Betydning var Luft,

samt at Luftguden Indra (der og i visse Henseen-

der svarer #1 vor Indride- T/ior, Grækers og Rome-
res Zeus-Jupiter) er haus Emanation.

15. See Bastholms Hist. philos. Unders. S. 192-
*

95, her foran i«te Hovedst. J- di«

16. Herodot I, i5i, 162. Strabo o. fl. Jfr.

Wagner Ideen zu einer allgemeinen Mythologie der

alten Welt, S. 428.

17« See mine Forsog til Forklaring over nogle «

Steder i Ossiaus Digte, 2<let Afsnit, jevnfort med Dig-
tene Cuchullins Z>ody Carric-Thura o. fl.
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18. See f. Ex. Rutschers America , i*te Deel

(i8o4) S. 117. De kalde og Tordenen (paa en vis

Maade i Bibelens Sprog) Guds Tale.

19. Georgi Reisebemerkungen im Russisch. Reiche,

St. Retersburg 1775, 4, S. 2G8.

20. N. A. Min Fortolkning over Odins Betyd-

ning og Væsen er bygt paa egne Undersøgelser, men
stemmer dog i Hovedsagen overens med de fleste

andre, saavel ældre som nyere. Schimmelmann, hvis

Oversættelse og kristelig - sværmerske Forklaring til

den yngre Edda (1777) ellers kun have liden Værdie,

er dog, saavidt jeg veed, den forste der har opdaget

Forbindelsen mellem Navnet Odin og Ordene Odem,

Athem o. s. v. Allerede længe forhen havde Rud"
becky samt senere Gdranson o. fl. anseet Odin for vore

Forfædres hojeste Gud, i Overensstemmelse med vore

Ideer, til hvilken Mening Schutze, Erichsen, Mallet,

Brucker o. Fl. heldede. Suhm (i sit beromte Skrift

om Odin og den hedenske Gudelære, 1771, S. i35)

antager at de, ligesom alle andre Folk paa Jorden,

havde i Forstningen sande Begreber om en eneste

Gud, Himmelens og Joidens Skaber, hvilken de dyr-

kede under Navn af Odin, JVodan o. s. v. , men at

de, da de vilde udgrunde Guddommens Natur og

Dybheder, og hvorledes det var gaaet til med Jor-

dens Dannelse, ikke længere skilte Gud fra Verden,

men gjorde ham til Verdens Sjæl eller Aand, som

de forestillede sig ligesom Luften der virkede paa

Jorden, og derved efterhaanden frembragte allé Ting

o. s. v. Siden mener Suhm at man især kom til at

forgude Solen under Navn af Odin, samt endsenere

som formentlig inkarneret i en jordisk Hierarks

menneskelige Legeme o. s. v. Lignende Meninger

antoge Lagerbring , Skule Thorlacius ,
Thorkelin,
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JVille, Christ. Kastholm, Herder, Gråter o. m. Fl.

Nogle af disse, saavelsom Abrahamson, Henneberg o.

fl., mig selv (til Aaret i8i4) ikke undtagen, hyl-

dede især den euhemerisk - historiske Fortolknings-

maade, dog med Forudsætning af ældre Naturguder

og deres Væsens Meddelelse til Mennesker, efter

Troen bm Emanation og Metempshychose. Oehlen-

schlågers hoje poetiske Ideer om Odin (i hans nor-'

diske Vigte, 1817) udmærkede sig ved mytliologisk

Rigtighed. De erkjendtes og udvikledes philoso-

phisk af Grundtvig i hans for anforte mærkværdige

Skrift 1808. Nyerup samlede omhyggelig de for-

skjellige gamle Beretninger og Anskuelser (i hans

mythoL Wbrterb.') 1816. Stuhr antog (i en Afhand-

ling Von dem. Glauben, dem Tfissen und der Dich-

tung der alten Skandinaven (udgivet 181 5 og 1817)

at Odin var Jordlivets almindelig forenende Aand
og Fornuft, ikke allene den erkjendende, men ogsaa

den skabende, som viste sig overalt i Naturen, i for-

skjellige Skikkelser. — Efter at nærværende Pris-

skrift var skrevet og Udtoget deraf publiceret, ere

disse Forklaringer mig vitterlig givne : Ling mener

(1. c. S. io5) at Bors tre Sonner skulde forestille

Verdensaanden i sin trefoldige Form, skjont dette

Begreb senere fordunkledes ved Navnenes særskilte

Fortolkninger, da Odins Navn stod ene tilbage som
Overgudens. Trautvetter vil ( i sin Asciburg) at

Odin som Alfadir betegner selve Solbane 11, Verdens
Sjel, ; Alfader, Aarets Ophav og Ende; at hans 12

Navne m. in. sigte til de 12 Himmeltegn eller Aac
rets 12 Maaneder, hvilket jeg ogsaa mener — lige-

som Ling, Mone og jeg finde, at de 12 Solhuse el-

ler Himmeltegn beskrives i Eddaerne — en Idee,
for hvis forste Bekjendtgjorelse (1812) vor Henne-
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herg uden al Tvivl tilkommer Æren; jfr. min For-

tale til den ældre Edda, I, S. L. Trautvetters ældre

Skrift Schliissel der Edda, har jeg ikke seet. Mone
antog ^1822) den af mig (1818) udviklede Hovedsæt-

ning paa folgende Maade (1.' c. I, 544) : "Or/urt giht

Athem, und dieser ist Leben, Othin ist also der Odem
und das Leben, er ist der Lebenshauch, dårum Othin

der Schopfer und der ålteste der Gotter." I ovrigt

betragter Mone meget rigtigen denne Guddom som
Skaber og Livsgud, overhoved som Skabningens Ord-

ner og Vedligeholder m. m. Den forommeldte /F—

-

N angav i Idunna (Stockholm 1822) IX, 83, hvorle-

des han i en utrykt Afhandling "havde sogt at vise

Overensstemmelsen mellem Hoj asiens Guddom Bud-

dha (Baudha, Wood, But, Put) og Skandinavernes

Odin (TVoda, TVeda, Bodo o. s. v.) og maatte antage

som afgjort, at hint Navn saaledes altid henviser

til en [fælles Folke- og Sprogstamme, og. tilhorer

en Gudelære, som har udbredt sig i Historiens æld-

ste Tider over en stor Del af Vesterlandene , samt

gjeunudes især i Grækernes og HyperboræernesMy-

thologie." "Dette Navn" siger han endvidere "bety-

der i de ældgamle Stamsprog Aand, Sjæl, eller Per-

sonlighedens evige, over Livets og Dodens Omskif-

telser ophojede, i afvexlende Skikkelse fortlevende

Væsen. Budhi betyder i Sanskrit Aand, Sjæl, For-

stand, ligesom Odr (Udr) i det Islandske paa det

nærmeste har den samme Betydning.'* Her gjen-

i'andt jeg mine Ideer ret tydeligen udtrykte; jfr«

Ørsteds Udtog af nærværende Prisskrift, i hans Over-

sigt over det Kongl. Danske Vidensk, Selsk, For"

handlinger o. s. v. — til 3i Maji 1818, S. 27, 28, 36,

3(), 4i o. f. Om Hr. W—N har kjendt dette Udtog

er mig ubekjendt, men han ommelder det aldeles
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ikke. I al Fald haaber jeg at Udgivelsen af hin

.Afhandling, som jeg ikke har seet, vil tjene til at

bekræfte vore fælles Anskuelsers Rigtighed. Munter

antager (i sin Odinische Religion, 1821, samt JGr-,

chengeschichte von Danemark und J^orwegen, 1820) at

Asiaten Odin, erfaren i LamadyrKernes Religions-

sætninger om Guddommens Inkarnation o. s. v., for-

maaede Nordboerne til at dyrke ham selv som en

Aabenbariiig af den overste Gud o. s. v. Herom

mere i det Folgende.

21. Fuglsangs oversatte Uddrag af indiske Vær-

ker, med Anmærkninger i Manuskript.

22« Hyde de vet. relig. Pers. 1. e. p. 558. EU-
eygr, Bileigr er et af Odins Navne i Grimnersmaal

o. fl. St., men det bor vel forklares paa en anden

Maade«

23. I Slutningen af Egil Skallagrimsons beromte

Digt Hbfutlausn synes Fili enten at betyde Tanken

(som vel er det rimeligste) eller endog Lyset (som

viser sig paa det herligste i skinnende Klenodiers

Glands). Egla, Ed. Bavn* p. 5oo. See ellers om
Ordene Fil, Fili o. s. v. Glossar. Eddæ ant. I, G97,

II, 85 g-4o.

Nyt Tillæg. Allerede Suhm antog File for en

af Nordens ældste Guder, og mueligeu for identisk

med Fale, der syntes at betegne Dagen, som med-

bringer Solens Glands eller gode Indflydelse (Om
Odin o. s. v. S. 21 5). Bastholm folger og udvikler

nojere denne Mening paa en ret sindrig Maade (Hi-

stor, phih Undersog. S. 570-72). Ideerne om Dagen
og Himmellyset smelte sammen i Et, men at Fale

betegner det sidstnævnte troer jeg at have endvidere

gotgjort, i mine Forklaringer over den ældre Eddn
^se.e dens henvisende mythplogiske Ordbog IV, 290).

i. (24)
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Trautvetter antager røe for den guddommelige el-

ler kosmiske Fornuft, der især betegnedes astrono-

misk ved den saakaldte ingeniculus paa Lindormens

Stjernebillede, samt betegner Solhverv. Jfr. den

herefter folgende Undersogelse om Eddalærens Tre-

foldighed.

24« Arild er maaske, ligesom Nogle have gjæt-.

tet, ikke andet end arineldr (Arneldr eller Areldr)

o: Arne-Ild. Denne Talemaade svarer saaledes til

den gamle græske : oxp "Ead-cas aqytoftat, (eller aoyrf)*

25» Oldnordisk Am, Arin, Ar; Lat. ara; Gr.

£0%aoa; de kaukasiske Asers Ardast
,
Finlapp. Aran i

deraf det AS. Are, Ærn, Bolig, Hus, Hojskotsk

Aros o. s. v., ligesom en Families Vaaning kaldes i

Dansk Arne, Arnested; jfr. Gloss. Eddæ ant. II, 565,

26« See f. Ex.. Odysseens 7de Bog, hvor den skib-

brudne Ulysses tager sin Tilflugt til Alkinous's Ar-

ne, som et helligt Fristed, til han indbydes som

Gjæst. Ethvert Hus kunde ansees som et Tempel

for Vesta, eller den hellige Ild, blandt Græker og

Romere, men de sidstnævnte gjorde ogsaa Arnen

selv til Gudinde under Navn af Fornacc* See Ovids

Fasti 2 B. Vestas Tempel i Rom kunde ansees

som Republikens Arnested. Ogsaa Skytherne dyr-

kede, efter Herodot, Vesta som en af deres fornem-

ste Guddomme. Husilden var, og er endnu tildels

hellig blandt Inder, Perser, Celter, Skandinaver o.

s. v. Ellers vare Altrene, som bekjendt, hellige

Fristeder hos Hebræer, Græker o. fl., samt ere det

endnu hos mange Nationer , endog de katholske

o. 11. Kristne.

27. Saaledes sættes ogsaa ligefrem Ild eller Ar-

ne for Hus, Hjem eller Bolig i vor gamle Poesie,
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f. Ex. i Gudrunar-Jipot (Gudrunes Opfordring) i den

ældre Edda (IV, ig4):

Tre Ilde jeg kj endte,

Tre Arner jeg kj endte,

Til trende Ægtemænds
Hus blev jeg fort.

Jfr. II, 3i6, livor Ve ommeldes, brugt paa den selv-

samme Maade (samt maaske tillige om Gudernes AI-

tre eller Alterild).

28« See Landnama paa mange Steder, samt Vi*

gaglums Saga (Ed. Hol.) p. a45. De oldnordiske

og Isl. verma (at varme), velgja (lunken; at varme)

vella kaage, hvoraf maaske vell, det kogte eller

smeltede Guld, o. s. v.) ere mueligen beslægtede

med Ordet Ve, Ild.

29« See den ældre Edda II, n5, 126-27, IV",

126, 34o. At Ordene ve, vigja ere af saare gammel

Oprindelse sees, foruden det foranforte, af det AS.

vi/i, vig, hellig, Alem. uuih (wig), MG. veihs (veigs),

rimeligvis af samme Oprindelse som det PelY. ve/t

ren; Pers. veh, Zend. vehmae, vuh ypperlig, hellig.

Vort gamle Ve og veJiavrgr (Tempelj Offersted) ere

vel beslægtede med Sanskr. og Pali-Sprogenes ens-

betydende, endnu brugelige Vehar og Vikar; (Vear

kaldes endnu en stor Klippe, hvori der er udhug-

get en ældgammel Tempelhule , senere indviet til

Kirke, paa Hadeland i Norge). Jfr. det MG. Vei/ia

Præst, det tydske Weihe o. s. v., samt Gloss. Eddce

ant. II, 58o, og Forklaringen over persepolitanske

Indskrifter bag ved Heerens Ideen 1 Th. iste Abh.

08i5) S. 6oi-3. Da Ve hos os og betyder en Al-

te rkreds, samt tillige et Hus eller Bolig, kan det

mueligen jevnfores med de chinesiske Vei Kreds

(circulus) og Vo Hus, Hjem. Det Moesogothiske
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Weihs en By er. rimeligvis af samme Oprindelse som
vort Ve af samme Betydning, thi Byerne skulde,

ligesaavel som Huset og Husfreden, staa under Hel-

ligdommens (Offeraltrets og dets Guddoms; Beskyt-

telse. Muelig var det oldtydske Gowc (hvorafGaue,

Gau o. s. v.) intet andet end vort Godve (o: Gott-

iveihe) Godord (et Sogn eller Tingsogn, som havde

en fælles Helligdom, der haade var Offersted og

Tingsted). Da Kirkerne afsondredes, fra Tingene'

glemtes vel Ordets sande Betydning. Af det old-

nordiske' Ord Ve komme ellers mange andre, som
have Hensyn til Guderne og deres Dyrkelse, som f«

Ex. Vear Guderne (dyrkede ved Arner og Altre);

Viorr, Veodr, Guden Thor, Tordenildens himmelske

Hersker; Ve, et Krigsbanner, hellig Fane (der ofte

betragtedes som Guddommens Sindbillede); P'esiallr,

Alteret (for den helhge Ild); Vebond, det Hegn som

omgav det, Offerstedet eller Tingstedet (tQxos) o. 11.

Mangfoldige Egennavne udledtes i det gamle Nor-

den fra hin Benævnelse for Guddommen og Hellig-

dommen, som a) for Mandfolk: Vebodi (Guden Ve's

eller Helligdommens Befalingsmand); Ve-stcinn (-

Sten eller 'Klippe); Vegardr ( - Hegn) ; Vemundr

(- Gave, Brudegave); Vegeir (-Sværd) o. 12.; b")for

Qvinder : Vegerdur ( - Hegn eller Rustning)
; Vebiorg

%

( - Beskyttelse, Hjelp m. m.) ; Vedis (Gudinde eller

Nymphe) ; Vefreya o. fl. Nogle hertilhorende Steds-

navne forekomme i det Folgende«

30. I Norge og Sverrig har Almuen endog i

vore Dage offret til Ilden med visse Bouformularer.

See f. Ex. Odman Bahus Lehns Beshrifning p. 76;

samt min Afhandl, over Ossian 1. c. 7de Afsnit.

31. Af samme eller lignende Oprindelse ere

mange andre Navne for heromte nordiske Gudsdyr-

1
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kelses- eller Handels - Steder, f. Ex. Odinsui eller

Odinsve (o: Odins Helligdom, et andet Navn for

Odinsey, nemlig Odense i Fyen), I Sverrig lindes

endnu i det mindste fire forskjellige Steder med
Navnet Odensui {Sjbborgs Fors ok till en Nomenkla-

turfor nordiske Fornlemningar S. i38). Visbye(Ve*s-

by) er bekjendt som en af det gamle Nordens yp-

perste Handelsstæder ; i den mærkelige Gullandslov

betyder Vi et hedensk Tempel eller helligt Sted;

see Sohildeners Udgave 1818, S. 111, 261. Udgive-

ren er bleven forledt af den plattydske Oversættelses.

TVik til at miskjende den riglige Sprogrod, uagtet

han oversætter JVi ved heiliger "Sehuzort" — men
de fleste tydske Sproggrandskere hylde ogsaa lig-

nende Meninger. Det nordiske Ve, Vi er forskj el-

ligt fra Vigi (en Forskandsning, befæstet Bolig) og

fra Vik (en Vig, Havn), skjont begge disse og andre

dermed beslægtede Ord (ligesom Ve) have kunnet

give Anledning til Benævnelser paa Byer, anlagte

af Nordboer og Tydske. I og for sig selv troer jeg

ikke, at det tydske JViche o. s. v. burde deriveres

fra det latinske vicus, som Nogle ville, men snarere

af en Rod der er beslægtet med vort Ve, ligesom

Weihe, weilien o. s. v., hvoraf jeg mener at man maa
udlede Ordet JVeichbild (JVeihbild), der betegnede

det hellige Billede elier Sindbillede {JLrmensul o. s.

v.), der vistnok allerede i Hedendommen opstilledes

paa Markedspladse og Torve, men som i den kristne

Periode blev til en Rolandsstotte, et Kors, en Fane,

Keisereus Handske, et Fredsskjold o. s. v. Saaledes

havde ogsaa de hedenske Græker deres Zeus ayo-

qcuos, som beskyttede I\I;trkeder og Torve o. s, v.

De nordiske Guders Billeder blevo ligeledes udstil-



lede ved Tingene (der ofte tillige vare Markeder);

$ee f. Ex. Hkr. II, 1 76, Vigaglums S. Cap. 26 o. s. v.

32« De Danorum rebus gestis Sec, III & IV,

Poema Danicum, dialecto Anglo-Saxonica &c. Edit.

G. J. Thorkelin, Havn. 4, Pag. 16. Ælnothi vita St>

Canuti Cap. 23 hos Langebeck Script, rer, Dan. III,

56i. Vig synes ellers ofte i Angelsaxisk at betegne

Helligdom, Idol o. s. v., hvoraf Vigbed, Alter o. s.

v. I et lille Skrift, som rober en fuldkommen Uvi-

denhed om nordisk Sprog og Literatur, med Titel:

"Ueber die Religion der alten Deutschen" i Charakter •

der vornehnisten Dichter aller Nationen, 7-B. 1 St.,

Leipz. i8o3, S. io4, nedrives Langebecks rigtige Ety-

mologie som ussel, og det lægges ham til Last at

han ikke tænkte paa det germaniske PVic, Wicborg!

Det oldnordiske Navn Vebiorg passer ganske XilAel-

noths Beskrivelse og dette fordum hellige Steds ov-

rige Beskaffenhed. Offerfester med store Tempel-

Markeder, samt Rets- og Folke-Forsamlinger, vare

fra Arilds Tid forenede her i Norden, ligesaavel som

i Østerlandene. De hedenske Templer og Offergilder

ere forsvundne, men Viborgs kristelige Domkirke,

Norre-Jyllands Landsoverret og det beromte Snaps-

ting minde endnu om Stedets Hellighed og store

Anseelse i Hedenolds fjerne Dagé.

33. Jfr. Leems Finmarkens Beskrivelse S. 42g.

"Et rundt Ildsted af Sten var forhen et af Landets

fornemste Offersteder."

34. Ovidii Fasti VI, 292-92, 28o-83, 298-99.

Om Nordboernes uudslukkelige Ild Ved Offersteder-

ncs Steualtre, samt tillige paa deres egne Arneste-

der, see min Afh. om Ossians Digte, rate Afsnit.

De havde disse Skikke tilfælles med Hebræer, Per-

ser, Inder, Druider, Russer, Finner o. il. Efter He-
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rodot (i 4 B-) dyrkede Skytherne især Vesta* De
gamle Folk forestilte sig overhoved de ældste Gu-

der som hermaphroditiske , og maatte vistnok gjore

sig et saadant Begreb om Ildens Guddom; derfor

gjor Ves og Vestas Kjon intet til Sagen. Saaledes

afbilde Inderne tit deres tre store Guddomme, der

svare til Odin, Vile og Ve, med qvindelige Hælvter,

uagtet den ene af dem kun egentlig (med Hensyn

til Jorden og dens Væsener) betragtes som (avlende)

Alfader.

35« Edda antiqvior I, 161. Dansk Overs. III,

292, 5x1« Ogsaa kunde de gamle Digtere lægge en

Loke det i Munden, at Odin .{som Stjernehimmelen)

bivaanede Jorden om Natten, men at hun om Dagen

bolede med hans Brodre som Solens Ild og Lys.

36« Heimshr. Ynglinga-Saga Cap. 3. Jfr. Saxo's

Beretning (i i«te Bog) om Odins Reise udaf Landet

og Friggas Utroskab mod ham; samt P. E. Mullers

Undersøgelse om Saxo*s og Snorro's Kilder ( 1820

og
v

1 823).

37. Denne Skik er nu dog afskaffet i Indien,

da Brahmanerne ej have anseet den for passende for

Kali-Alderen (Jones's Anm. til Menus Loue). Der-

imod er den endnu i Brug blandt Afghanerne {EU

phinstones Reise nach Kabul. I, 283). Om liere Bro-

dres Ægteskab med en Kone paa engang i selve In-

dien, see især Duncans oversatte Uddrag af Zeired-

dins arabiske Skrift om Malabar i Aarene 1579-80.

Asiat. Res, X, 11. Om den samme Skik blandt

Tibetanerne, see Samuel Turners Gesandtskabs-Reise

til Teschu Lamas Hof, Khavn. 1802, S. 118.

Nyt Tillæg. Ritter påaviser den samme Skik i

Decans Bjergegne (en anden Deel af Indien), samt
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hos Oldtidens Massageter og Geter {Vorhalle kc. S,

-II7, ll8). ,--. :-Y • ' -'"TV;'*i
'>~ :S't r '

' ---J^' 1^-*
38« Schonings Norske Historie I, 11 5, efter de

gamle Beretninger om Nor og Gor, formodentlig fra

Flatiibogen, hvori Navnet Vile nu dog er blevet

ulæseligt og synes at hede Vee, som neppe nogen-

sinde har kunnet siges; Vile var da formodentlig

her det rigtige Navn.

Nyt Tillæg. For Fuldstændigheds Skyld troer

jeg at burde anmærke her,- at flere af Eddalærens

nyeste Fortolkere have troet at udlinde deraf, at

Verden, efter den, blev skabt i 6 eller 7 Tidsrum.

Ling (S. 58-59) inddeler disse Perioder saaledes : 1)

Ymers Tilblivelse; 2) Jætteslægtens Formerelse ved

ham; 3) Audumla (Livets Sæd); 4) Bure, 5) JBor;

6) Odin, Vile og Ve (ved hvilke Naturlivet endelig

fremstaaer i bestemte Yttringer). Hos Mone (I, 5 18)

hede de derimod 1) Elivagas Frysen; 2) Livsdraa-

berne; 3) Ymer i 4) Audhumla; 5) Buri; C) Bor;

7) Haus tre Sonner. Hermed kunne Hebræernes,

Persernes og Etruskernes Skabelsesperioder jevnfd-

res (see her foran S. 83, 11 5). N. Muller inddeler

ogsaa den indiske Skabelseshistorie — ejler rettere

de mystiske Prodromer til Genesis — i syv succes-

sive Personer eller Tidslob paa foJgende Maade: 1)

Majas 2) Oum; 3) Haranguerbehah ; 4) Porsch; 5)

Pradjapat ; 6) Prahrat ; 7) Pran (l.c.I, 97, 122, med

liere tilfojede Exempler paa de ovrige gamle Asia-

ters hellige Heptader). Mig selv har det faldet ind,

at ligesom Aarets Gang , Himmeltegnenes og Maa-

nedsgudernes, vel ogsaa Dagstidernes Orden blandt

vore Forfædre, antydede Verdeusaarets lignende Be-

givenheder (see den æld™ Edda I, i48, i5z9

o. f.); saa kunde de og have gjort sig lignende Tan-
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ker om Ugens Lob og Ugedagenes Benævnelser, ef-

ter Planeterne (vistnok Indbragte fra det fjerneste

Asien), saaledes nemlig:

1) Sbndag, Solens Bag. Urlysets og Urildens ældste

Verden; Gimle, klarere end Solen; Surtur med
det solstraalende Sværd o. s. v.

2) Mandag, Maanens Dag. Maanen var Nattens og

Nattekuldens, men dog tillige Generationens,

Sindbillede. Nijlheim ; den chaotiske Urnat ; Ge-

nesis i Ginnuugagap; Ymer og hans gigantiske

Afkom, som regnes til Nattens Trolde (hvis Sol

Maanen ellers kaldes).

3) Tirsdag. Tir var af Jætters og Asers blandede

Stamme* Dens Ophav. u4udumbla, Bure og Bor,

forene Jætternes og Asernes Slægter, men lægge

derved Grunden til Naturens og Verdenslivets

bestandige Strid (egoje, egis).

4) Onsdag. Odin, den ægte Asaslægts Sfamiliefader og

Hersker, fuldender Verdens Organisation og

overtager dens Styrelse. Asastammens hojeste

Vælde. Guldalderen/ Menneskets Skabelse. Mid-

gaards Beboelse. (Ugens midterste Dag beteg-

ner tillige vort Verdensaars herligste Tidslob).

5) Torsdag. Thor, Tordneren, bryder Freden med
Jætterne. Den forste Krig udbryder i den or-

ganiserede Verden, der dog, saalænge som den

staaer, skal forsvares af Thor, mod de onde Væ-
seners Augreb.

%

6) Fredag. Freyr og Freya vedligeholde Verdens-

livet ved Vegetationens og Forplanteisens Frem-

me. Verden i sin os bekj endte Tilstand.

7) Louerdag. Loge, Loke (den jordiske Ilds Dæmon) som
engang skal gjore Ende paa denne Tilstand, og
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paa hele Verdensaaret, ved deu frygtelige Ver-
- densbrand.

Vort nærværende Formaal tillader os ikke at

udvikle her den mangfoldige Overtro, Dagvælgerie,

Julemærker o. s. v., som udsprang fra disse Ugeda-

genes Benævnelser og de deraf folgende Begreber^

samt vedvarer tildels endnu blandt den gothisk-ger-
1 maniske Folkestamme.

i
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Femte Afsnit
om den skabende Trefoldighed, samt de iirrige Eddiskc,

nnder Et betragtede.

S- 62. . Vi have allerede omhandlet den

forste skabende Trefoldighed, som Edda frem-

stiller for os som Odin, Vile og Ve, i hver af

disse særskilte Personer. Nogle nyere Lærde

have villet finde saa kristelige Ideer i denne

Mythe, at de rentud have erklæret den for

falsk. Dette skeer sikkcrlig uden al Grund,

thi vor nordiske Fortælling har meget storre

Lighed med de indiske og andre gamle frem-

mede Myther, end med den bibelske Lære.

Denne Sandhed vil, som jeg haabcr, fremlyse

tydeligen af de folgende Undersogelser.

_ §. 63* Trefoldigheden forekommer i

den nordiske Gudelære i det mindste under 6
forskiellige Former

:

1. I de tre broderlige Guddomme, som skabte

Verden, og Menneskene efter den yngre

Edda, Odin, Vile og Ve (see ±ste Ho-
vedst. §. 6 o* f.)

2. I Valas Spaadom foreslilles de samme
Guddomme som skabende Menneskene,
under Navn af Odin, Hænir og Lodur.
(See 3die Hovedst.)
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3. Disse tre sidstnævnte Væsener ere og vel

de samme, som i andre gamle Myther fo-

restilles samvirkende under Navnene Odin,

Hæner og Loke (betragtet som Ildens per-

sonificerede Elementaraand).

4. Har (den hoje, Odin), Jafnhdr (den li-

ge hoje) og Thridie (den tredie), aaben-

bare sig for Gylfe, og undervise ham i

Asalærens Hemmeligheder — i den prosa-

iske Eddas fors te Afdeling.

5. Vore hedenske Forfædre sore ved de tre

store Guder, den almægtige As (Himlen

nemlig, enten som Odin eller Thor),

Freyr , Solen som raader for den altnæ-

rende Jords Frugtbarlied, og Njord, Ha-

vets Guddom (der raadte for al den Rig-

dom som erhverves ved Sdfarten.)

6. Endelig forestilles de tre store Norner som

en altstyrende Trefoldighed: JJrda eller

. XJrdur som Fortid, Verandi som Nutid,

og Slculd som Eftertid.

De under 1 — 5 hér anforte Guddomme, maa

henfores til herdens-Rummet $ den 6te der-

imod især til Tiden.

§. 64. Jeg troer at have allerede godt-

gjort, at de kosmogoniske Væsener : (l) Odin,

Vile og Ve betegne Himmel eller Luft, Lys

og Ild. I 3die Hovedstykke, hvor vi handle

om Menneskets Skabelse, agte vi og at vise,

at Triaden (% 3) Odin, Hæner og Lodur eller



Loke betegne de selvsamme Naturguddomme

eller Elementaraander. (5) Odin eller Thor

(efter to Hovedsekters forskjellige Meninger),

• Freyr ogNjord dyrkedes ved Eedsaflæggelser,

som en hellig Trefoldighed i de sidste heden-

ske Tider, hvilket vi faae bedre Lejlighed til

at udvikle, ved at omhandle enhver af disse

Hovedguder især. Læren om (6) Nornerne

luidersoges i det Fb'lgende. Her ville vi da

kan undersb'ge den yngre Eddas allegoriske

Mythe om Hdr* Jafnhdr og Thridie, som saa

at sige staaer isoleret i vor Gudelære.

§. G5. Da Gylfe kommer til jésgaard

faaer han Oje paa et Pallads, saa hojt, at man
neppe (o: slet ikke) kan see over dets Tag, som var

besat med gyldne Skjold* (ligesom Skjaldene

tit sige det samme om Valhall). Hvo bjner

vel ikke i denne digteriske Beskrivelse den

hoje Himmellially udtrykkelig fremstillet un-

der Billedet af en Hall eller Sal i den nordiske

Hojsang (Hdvamdl) — og i Begyndelsen af

Valas Spaadom, samt hjemlet Benævnelsen af

Solens, Maanens og Stjernernes Hall o. s. v.

i andre Skjaldes Digte? [l] Dens Hvælving er

bestroet med glimrende Stjerner og andre

Himmellys, som skinnende Skjolde. Her seer

Gylfe ogsaa syv smaa Sværd eller Dolke, Hand-
savx, som paa engrang spillede i Luften. Dette

sigter vistnok enten til de 7 formentlige Planeter,

eller andre klare og fortrinlig blinkende Stjcr-
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nev, eller og til de 7Dage (opkaldte efter Pla-

neterne i Norden som i Osten) hvoraf en Uge
bestaaer. Saaledes kaldtes Planeterne af

Ægypter og Græker Landsedragere, Spydvæb-
nede (åoQVfpOQOi), samt Stav- eller Vaandbæ-
rere {ga/SåorpoQOi) [2] Overhoved kunne Ko-
meter beqvemt sammenlignes med Sværd, og

Planeter eller andre udmærkede Stjerner — der

lignede dem saa meget, naar Ojet soger at fo-

restille sig det poetiske Billede ved at lede

den blanke Straale til sig — have da Digterne

taget sig den Frihed at forestille paa en lig— *

nende Maade, rimeligere end den som Sparta-

nerne brugte, at betegne dem ved Sojler. [3]

Beskrivelsen over de mange Værelser, og Men-
neskemængdens forskjellige Beskjæfiigelser

,

passer meget got til den virkelige Hdfalwll

efter Ordet den hoje eller den Hojes Hall o:

Himmelhvælvingen, Verdens -Rummet eller

den deraf omgivne Verden, De tre Hovdin-

ger i tre Hojsæder : Hår (den hoje), Jafnhdr

(den lige hoje), og Thridie (den tredie og

overste) — ere da vist ikke andet end Solen

(Freyr, Baldur, Apoll, Bal, Osiris, Surya

&c.J, Maanen {Mani, Ments, Lwus, Tschan-

dra o. s. v.)> og Himlen {Odin, Uranos, Coe-

lus, Zeus, Jovib eller Jupiter, Mendes, Å'tz-

syapa, Tridiva o. fl.), som udgjore her den

ene Eddiske og tillige fuldkommen Sabæiske

Trefoldighed. Da Sol, Maane og Himmel li-
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geledes kunne siges at være Et, tillægges alle

Navnene (Har, Jafnhdr og Thridié) Odin selv

som Himlens hojeste Guddom, og som den det

Hele omfattende Verdensaand. En saadan

Treenighed synes Inderne ligeledes at tillægge

Himlen, da den af Amarasinha kaldes Tridiva

o: det trefoldige Lys, og 'Iriviszdabam (trina

universitets) , den trefoldige Almenhed. [4]

Odin, File og Ve o. s. v. (Lys, Luft og Ild)

ere en anden beslægtet Idee, som udgjor en

anderledes udtrykt Eddisk Treenighed, der

dog i Grunden er den samme, da disse Væse-

ner ere noje forenede med Himmel, Sol og

Maane*

§. 66. Forfatteren til det Verdcnsdra-

ma, som ligger til Grund for den yngre Edda,

lader sin Gylfe saaledes undervises om Gu-
dernes Natur, Boliger og Bedrifter, Verdens

Oprindelse, Beskaffenhed og Undergang m.

m., af de himmelske Lys, ved hvis Betragt-

ning det intellektuelle Lys tillige opklarer hans

Forstand og drager Sloret fra Naturens dy-

beste Hemmeligheder, hvilke Digteren dog
kun, forestiller os ved allegoriske Billeder.

Det er i den stille klare Aften- eller Morgen-
Stund, i den hoje Hall, ved Urda's Væld
(den ætheriske Stjernehimmel) , efter Hava-
maals Udtryk, at Gylfe fik den Aabenbaring, -

som forkynder os den ophojede Asa-Lære. —
Men — pludselig overdrages den klare Him-



mel med Skyer, Himmellysene skjules af den
mdrkeTaage, Stormen hviner, Tordenen bra-

ger, og Gyljes stille Betragtninger ophore,

men han forevigede dem ved sin Tale. Dette

udtrykkes saaledes i Eddas Billedsprog : "Da,

Har sluttede sin Fortælling, horte Gylfe, el-

ler som han kaldte sig, Ganglere (den trætte,

altsaa hvilende .Vandrer) en stor Bragen paa

alle Kanter; han saa sig om, og pludselig saa

han sig staaende aliene, og b'jnede intet andet

end den jcvne Slette. Han begav sig da bort,

kom hjem
J og fortalte de Begivenheder han

havde seet og hort. Disse Fortællinger gik

da siden fra Mund til Mund." [5]

§. 67.
' Den Eddiske Trefoldighed i sine

forskjellige Skikkelser, er saaledes at betragte

som noje forenet med Himlen og de himmel-

ske Lys, samt overhoved med Luftens; Lysets

og Karmens Elementåraandei\ 1 flere af de

saakaldte Orphikeres kosmogoniske Systemer,

styres Verdensdyret af tre Hoveder $ i et af

dem (som Cedrenus og Malalas have meddelt

efter Timotheus), udtrykkes disse ved en ska-

bende Treenighed, kaldet Raad, Forstand,

Visdom (wviq, Aand, Fornuft, eller povfa],

Raad (Villie?), Lys tøws), og Liv (Zæy, lid,

Flamme?) o. s. v. Det er vel især dette alt-

styrende Væsen , som i de orphiske Hymner

kaldes ttqi(pvr
je> TQtyovos o. s, v. Her er da

vist den forste Grund til Grækernes forskjellige
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Trefoldighed, den Jovislce, Dionysiske og

Adonislee, hvoraf især den sidste kan sammen-

lignes med vor primitive Odinsle, da den var

adskilt, men dog forenet med de Ting, som

fremavles af eller i Naturen. [6] Samme Idee

skulde mueligen udtrykkes ved den senere

mærkværdige Zevg TQioyraXfioQ i det argoliske

Slot Larissa.[7] Dette Billede havde to Ojne,

som sædvanlig, men det tredie i Panden, for

at tilkiendegive hans trefoldige Herredomme .

over Verdens tre Hoveddele , hvilke de tre

store Guder delte imellem sig, Himmelen,

Jorden med Havet og Afgrunden (altsaa In-

dernes, de gamle Persers og Skandinavers, ja

endog de nordiske Lappers Hovedafdelinger

pf Universet). Vel maa vi da lægge Mærke
til, at Billedet stod i fri Luft, var afTræ, ogsaa

gammelt, at Argosboerne foregave det havde

staaet ved Priamus's Slot i Troja, hvorfra de-

res Forfædre havde udvandret til Grækenland.

Her gjenfinde vi tydelig Ideens asiatiske Op-
rindelse, som og spores i det yderste Norden.

Disse Fortællinger lede os ellers til at anmær-
ke endvidere , hvorledes Jupiter, Neptunus og
Pluto ansaaes af Græker og Romere for den
organiserede Jords forste og ypperste Her-
skere, ligesom Odin, Vile og Ve, de nordiske

Titaners sejerrige Undertvingere. Ligesom
de tre store Norner hos os hentyde til Begyn-
delse, Midte og Ende, saa finde vi og, atGræ-

* (25)
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kerne (efter Aristoteles og Plutarch) ansaa

Tretallet for helligt og hemmelighedsfuldt;
—• denne Tro spores paa mangfoldige Maader
blandt Græker, Romere, Celtero.fl. Om den

samothraciske, samt Platos og Ny-Platoniker-

nes Trefoldigheder, haves der Underretninger

og Undersøgelser nok hos mange bekjendle

Forfattere.

§. 68. Gaae vi over til de semitiske Fol-

keslag, finde vi i Phoeniciernes kosmogoniske

Fragmenter en Trefoldighed, hvorved Skab-

ningen især udvikledes, nemlig: Lys, Ild,

Flamme. Her er da en Modifikation af den

nysommeldte orphiske fujres — xpag —
og forste eddiske: Luft {Aand), Lys, Ild. {8j

See § 66 , samt (hvad den phocniciske Mythe

angaaer) lste Hovedst. §. 64. Ogsaa i et Brud-

stykke af Chaldæernes Myther om Skabelsen,

forekomme tre Brodre , Asorernes Sonner

:

Anos , Illinos (eller Illos) og Aos. [9] Her

have vi vel den altstyrende og altoplysende

Trefoldighed i de chaldæishe Orakler. El-

lers have de vist sikkerlig Jantaget Universets

mythiske Inddeling i tre Hoveddele (Over-,

Mellem- og Under - Verden) ligesom Inder,

Perser, Græker, Skandinaver, Finner o. fl.

Hebræernes apokryphiske Bog, Sezirah, om-

melder en dobbelt mystisk Trimurti. Aleph,

Mim og Schin vare hele Skabningens Urmodre

(Pareer, Norner) og fodte Universets tre Stam-
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:

Luft, Vand og Ild. Det ere vel hine tre Ur-
. fædre , som repræsenteres blandt Talmudi-

sterne ved de tre himmelske Fyrster Gabriel

(for Lyset), Michael (for Vandet) og Sammael
(for Ilden). [10]

§. 69« Ægypternes Theosopnie har pro-

vet den samme Skjæbne som Osiris; dens Lem-
mer ere adsplittede over den hele Klode, dog

uden at vi maa vente, at nogen Isis vil kunne

gjenforcne dem til et helt Legeme. Ikke des-

mindre opdage vi i disse Levninger tydelige

Spor af den ældgamle Trefoldigheds Lære.

Tre Guddomme frembringe og styre Univer-

set; maaske de kun egentlig ere de tre Egen-

skaber, som tilsammentagne udgjdre Guds Na-
tur, [li] Som et Sindbillede paa en trefoldig

Guddoms skabende Kraft ombares en saadan

Phallus ved den pamyliske Fest, [12] og af

samme Grund var vel Triangelen et helligt

Symbol for Ægypterne (saavel som Pylhago-

ræerne o. fl.) Nogle ville, at deres Treenig-

hed bestod af Solen , Maanen og Stjernehim-

melen; folgelig identisk med deu eddiske i

Gylfaginning. (See her foran §. 64).

§. 70. Ogsaa hos de gamle Perser finder

man etslags Trefoldighed, som behersker Ver-
den. Plutarch beretter, at Oromazes (Or-
muzd) forston-ede sig selv tregange medens
han skabte Universet

5
ligeledes kalde de gamle

.
' (25*)
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vesterlandske Skribentere MitJira (hvem Græ-
ker og Romere undertiden urigtig sammen-
blande med den overste Gud) tqittXccoioq eller

den trefoldige. Gorres o. fl. ansee Ormuzd,
Miihra og Ahriman som den persiske Tri-

murti. Rigtig |nok stemmer denne nogenledes

med den indiske Trefoldighed, men dog endnu

bedre med den eddiskc, som bestaaer af Odin,

Hæner og Loke, da Ahriman og Loke maa
snarere regnes til de onde, end til de gode

Væsener. Endvidere kan den jevnfdres med
den græsk - romerske : Jupiter, Neptun og

Pluto, som Himmelens, Jordens og Under-

verdens Beherskere. [13]

§. 71. Hos Inderne finde vi her, som sæd-

ranlig, den tydeligste og mangfoldigste Over-

ensstemmelse med de eddiske Myther. De i

Vedaerne priste tre Hovedguddomme ere (ef-

ter Colebroolce o. fl.) Sol (Himmellys)
, Luft

og Ild , som dog alle undertiden smelte sam-

men i Et med den storeAand(Mahan-Atma),
betragtet som Brahm (vor Surtur) , fra hvem

de vistnok mentes at være emanerede. Deres

Trimurti eller Trefoldighed, nemlig : Vishnu,

Sivet og Brahma, svarer til Odin, Vile og Ve.

I Fællesskab ere de vort Verdenssystems Ska-

bere og Styrere, men have dog Begyndelse og

Ende. I Almindelighed tillægges (ligesaavel

som de nysnævnte oldnordiske Guddomme)

Srahma dog allene Skabelsen som handlende
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— men Vedaerne , samt de dem fdlgende

Digtninger og Sentenzer, betragte ham egent-

lig som et lidende Væsen , af hvis Legeme

Skaberen Pishnu (Adin, Adin eller Buddha,

vor Odin, Voda) frembragte eller omdannede

Verden. De ældste Mythologer have da vist-

nok anseet hans Tilværelse, som Guddora, at

have ophort med Skabelsens Fuldendelse, og

derfor er hans Skjæbne bleven den selvsamme

som vor Viles, iugen udtrykkelig Dyrkelse at

nyde. "Vi have seet her foran^, at egentlig

Buddha, af visse Sekter blandt hans Dyrkere,

æres som Verdens Skaber. See foran lste Ho-
vcdst. §. 95« kxVishnu (eller Buddha) er Ska-

beren, forkyndes tydelig i Menus ældgamle

Lov (lste Hovedst. §. 91), jevnfort med andre

ægte indiske Oldskrifter. [14] Baade den nor-

diske og den indiske Trefoldighed nedstamme

fra et hermaphroditisk Væsen, som man sna-

rere kan regne til Jætter end Guder, hin fra

Ymer, denne fra Uma, Yma eller Bhavani

(som ogsaa i den fdrste Oprindelse neppe er

andet end den chaotiske Natur). Indernes tre

store Guder have ogsaa Begyndelse og Ende.

Brahma og Vile have, som sagt, under disse

Navne, aldrig nogle Tilbedere. Vishnu(Adin,
Buddha) og Siva, ere derimod Brahmanernes

fornemste dyrkede Guddomme, men de dele

sig i tvende Hovedsekter, der give den ene el-

ler anden af dem Fortrinet som den ypperste
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Gud, da de Fleste dog hCre til den forstnævn-

tes Tilhængere. Paa selvsamme Maade er det

og gaaet til i Skandinavien med Odins og Thors

Sekter, som nærmere vil vises paa behorige

Steder*

§. 72« I alle de brahmanske Inders kos-

mogoniske Systemer antages de nysnævnte tre

Hovedguddomme, men deres Frembringelse

dlerFodsel fortælles dog paa forskjellige Maa-

derf Vishnu, Siva og Brahma (som forestil-

les under Skikkelsen af en irehovedet Men-
neskefigur i Elephantas Huler) vare forenede

i en eneste Træstamme, og loste sig derfra som
trende Lag af Barken, da de forvandledes til

tre Guder. Efter Åndre ere de stedse ind-

sluttede i denne Træstamme. Commentato-

rerne ere uenige i, om hint Træ var det indi-

ske Figentræ
,

Lotosplanten eller andre. Ve-
daerne give os den behorige Oplysning, da

de sammenligne Guddommen med Pilpel-

Træets Sæd, som indsluttet i dens Stamme.

Det kaldes og Pipala (Populus?) , samt er

identisk med det ommeldte ficus indica, og

med det som i Ceylon kaldes Buddha-Træ, men
ogsaa derfor af Portugiserne (netop i Nordens

katholske Omvenderes Aand) Djævelens Træ,

og er et udtrykkeligt Symbol paa Verdéns-

træety hvorunder Guderne holde deres For-

samlinger, hvilket jeg nærmere vil udvikle i

Forklaringen over Yggdrasill, hvorom Nord-
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boernes andet hosmogonislce System drejer sig,

og virkelig have de i den fjerneste Oldtid an-

taget lignende Myther om Gudernes og Ver-

dens plantemæssige Oprindelse. [15]

§. 73. Saaledes finde vi, at de forsk jel-

lige kosmogoniske Hoved-Systemer i den in-

diske Mythologie, synes udtrykkelig at ud-

gjore Grundvolden til de eddiske, hver paa

sin Maade. I begge Folks Lærebygninger fo-

rekommer Trefoldigheden forestilt under flere

Former. De physisk -melaphysiske Skikkel-

ser, afklædte den digteriske Dragt, ojries gjer-

* ne tydeligere i de Indiske, formodentlig af den

Aarsag, at Folkets gamle Theologer, Philoso-

pher og Digtere havde fuldkommen Frihed til

at udtrykke deres Tanker om disse Sager, de

sidste oldnordiske Digtere derimod ikke, da de

for det meste kun torde fremfore Mytherne i

deres poetiske Dragt, og neppe det engang.

Derfor blive Eddas Naturguddomme næsten

ukjendelige i de Digte som ere yngre end Kri-

stendommens Indforelse. Vi eje ej heller no-

gen skreven Forklaring over vor Mythologie,

der er ældre end de eddiske Digte, eller endog

jevnaldrende med dem, ligesaalidet som nogen

prosaisk, der er ældre end den yngre £dda.

Nordens hedenske Vismænd have fulgt de

samme Principer som Druiderne, kun at over-

levere deres Theologie og Philosophie mundt-
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lig, ved mythiske Digte, da de befrygtede, at

de ved at opskrives, skulde komme i urette

Hænder. Brahmanerne brugte vel Skrift, men.

de indklædte deres Gude- og Verdens -Lære
ligeledes i Digtninger og Vers, samt sorgede

paa anden Maade for, at Lægmænd formentes

Noglen til de hellige Boger. — Det er især

.Britternes i Indien vundne Herredomme, som
har aabnet os Brahmanernes Mysterier, der i

Aartusinder havde været skjulte for europæi-

ske Forskere. Vi indsee nu, at alle deres De-
vataer eller underordnede Guddomme ereNa-

turguder ogElementaraander, men de mange
Commentarer forklare deres Betydning paa

forskjellige Maader. Saaledes gaaer det og

med Indernes store Trefoldighed. De fleste

orthodoxe brahmanske Theologer ere enige i,

at forklare den og Vedaernes tre Egenskaber

ved den skabende, bestyrende og forstyrrende

Guddom, samt de særskilte tre store Guders

avindelige Hælvter, som

:

Skaber Vedligeholder Forstyrrer o:

Begyndelse " Midte Ende,

som cgsaa kaldes i Vedaerne den trefoldige [16]

Tilstand, samt svare til Eddas

Urdur Verandi Sluld

Begyndelse den værende den tilkommende

Tilblivelse varende Ende.

Forlid Nutid Eftertid
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egentligen mythiske Væsener i begge Folks

Gudelære

:

Brahma (Vishnu, Adin eller Buddha)}

see §. 70,

med Odin, vor Verdens store Aand, Livgive-

ren, Skaberen, Begyndelsen (saavel for

den storre som den mindre Verden)

eller Odin, Aanden o. s. v.,

Vishnu (og omvendt Brahma o: Skab-

ningen, Jorden) Vedligeholderen, Ved-
vareisen,

med eller Hæner (Lyset) Vedligeholde-

ren, Vedvarels.cn (det jordiske Lys eller

Liv) ;
tillige betegnende Menneskets indre

Lys, Forstanden eller Sjælen.

Siva, Odelæggeren, Enden

-med Ve, Lodur eller Loke, Ilden, Odelæg-

geren, Enden (som dog mentes at fore

Mennesket gjennem Ligbaalet og Gravens

hellige Fred til det himmelske Lys og

Liv) — ligesom Verdensbranden frem-

bringer en ny Himmel og ny Jord, samt

en salig og hellig Tilstand, som i Vala's

Spaadom kaldes Ve-slcdp. [17]

§. 74. Endvidere antage Inderne og den

ægte sabæiske Trefoldighed eller Treenighed.

Brahmanernes hellige Skrifter sige: "Univer-

sets ypperste Aand er et trefoldigt Væsen, som
opstod ovenfor Verden $ tre Dele af ham er
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da Himlen selv, som af Amarasinha kaldes

Tridiva, det trefoldige Lys eller Guddom
5

Triviszdabam, den trefoldige Almenhed (tri-

na universitas) p. s. v. I hine Steder af Ve-
daerne heder det: "En Del af ham blev tilbage

i denne Verden, men han omfoer Universet

paa nye." Herved vskal vist Jordens Skabelse

udtrykkes, da den er bleven til i Himmelrum-
met, men siden omfarer Himlen vor Klode.

Ogsaa omtale Vedaerne Guddommens trefol-

dige Lys , som udgjor den himmelske Tre-

enighed:

Sol
,

Maane Astral-Ild o:

Eddas Har Jafnhdr . Thridie

Sol Maane Stjernehimmel

hvilket allerede er vist ovenfor i §. 64. De i

§. 67 beskrevne indiske, phrygiske, græske og

finsk -skandinaviske Billeder af den treojede

Himmelgud, synes egentlig at hore til dette

mythisk-allegoriske Begreb. Ogsaa antage In-

derne de tre forommeldte (nordisk-græsk-per-

siske) Hoved-Inddelinger af Universet. I ov-

rigt betragte de og Solen som en Tritani {tri-

nitasj Trefoldighed
?
prennmg) der forener

Ild, Lys og Varme ; ansee den guddommelige

Treenighed (Vishnu, Brahma og Siva) for

atboci ethvert Menneske, ligesomNordboerne

digtede om Odin, Hæner og Lodur eller Lolce

o. s. v. Af det her anforte vil det blive tyde-
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ligt nok, at den ,'eddiske Treenighedslære lig-

ner langt mere, og i mange flere Former, den

Indiske, end den bibelske eller kristelige.

Ofte afbildede Hedningerne Trefoldigheden

ved et Legeme med tre Hoveder , et Billede,

som og saaes j>aa vore tabte Guldhorn, med
to store Stjerner paa Brystet. Venderne (Ju-

linerne eller Jomsborgerne) afbildede deres

Trigla, der tildels maa^nsees for deres over-

ste Guddom ,
netop paa den indiske Maade,

Ogsaa hos Inderne er Triangelen et helligt Sind-

billede paa den guddommelige Trefoldighed,

Guds tre Egenskaber o. s. v., ligesom den tit

er bleven anvendt paa en lignende Maade i den,

kristne og frimureriske Symbolik. [18]

§. 75. Chineserne hylde ogsaa Jreenig-

hedslceren (som vel er kommet til dem fra' In-

dien) i forskjellige Former. Tion, Tien eller

Tao (Deva, Deus, Zsvq, lao, Ao &c),

en Gud i tre Personer, skabte Verden; den
forste Person frembragte den, den anden ord-

nede Forvirringen, den tredie indfiirte Af*
vexlingen mellem Nat og Dag. Man kan føl-

gelig tænke sig ved den forste : Aanden, Vin-

den (Odin) y som sammendrog de oprindelige

Vande: ved den anden Sol- og Elementår-
Ilden (Ve), som udviklede Skabningen, og

ved den tredie Lyset (Vile). Philosopherne

al Tao-tse's Skole beskrive ellers disse Guder
saaledes

:
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lig, men hvem man dog ej kan rtire.

Hi (Ilden, Ve?), hvem man kan forstaa, men
som dog ikke taler til Orene*

Khi (Lyset, Vile ?), der vel er ligesom synlig,

men dog ej selv kan sees.

Denne Trehed er og optaget i gudlignende

Mennesker. Saaledes er TaosLegeme et, men
man skjelner tre rene (Væsener) i ham. Det

heder i Bogen Chuen om disse tre Tsai eller

Tai (Principier, Magter, oldnordisk Regin

o. s. v.): at de skabe og nære, samt styre den

hele Verden. Triangelen er hos Ghincscrne

en Hieroglyph, som betegner Foreningen af de

tre Ted* Alverdenens Harmonie o. s. v. Nogle

ansee dem især somChinas, det saakaldte/j//?z-

melsie Riges , guddommelige Beskyttere, og

troe at de vise sig synlige paa Astralhimmelen

som Stjernerne i den store Bjorn i derfra man-

ge mange astrologiske Varsler o. s. v. Fos"

Substanz siges vel at være Et, men han har

tre Billeder, hvorved maa anmærkes , at Fo

er identisk med Indernes Buddha, Europæer-

nes Voda, Odin &c. To 1

s egentlige Tilbedere

sige at han er alt Livs sande Aarsag og Grund-

vold, i tre Former:

Tsing, det fifle (Elementar-Ilden ?)

Ki, det blode, milde (behagelige, Lyset?)

Chin, det aandelige (Aanden ?)
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Disse tre dannede Verden, som ikke er andet

end Solegran (ætheriske Atomer). [£9] Endvi-

dere dyrke Chirieserne en Art af guddommelig

Trefoldighed i Sol, Maane og Stjernehimmel,

under et fælles Navn af Himlens trende Klar-

heder. Jfr. her foran §. 64- Javaneserne

antage ligeledes en treenig Gud , som afbildes

med tre Hoveder, dækkede af en spids Hat el-

ler Hue. Denne Afgud findes afbildet i All-

gem. Gesch. von Amerika, 1 Th. Tab. 4-

§. 76- Ogsaa 'libetanerne, der som Bud-
dhas Tilhængere hylde den lamaiske Lære,

dyrke tfn treenig Gud og Skaber, som de snart

kalde den eneste, snart den trefoldige. De
give ham forskj cl lige Navne, som:

Om, (6mi ? Odin ?), Forstand, Magt (Aand ?)

Ha (Har? Håvi?), Ord o: (Lys, der un-

derviser ligesom Ordet?)

Hum, Hjerte, Kjærlighed (Elementar-Ild?)

Sangiie, den hellige Gud.

Cio, Dsio, Loven, Ordneren.

Kedun, de helliges Forsamling (vandrende i

Lyset, forsamlet ved Templernes hellige

Flamme). [20]

§. 77. Gaa vi tilbage til Norden gjennem

det gamle Skythien, saa finde vi, at de blan-

dede tatariske og mongolske Folk, som Kal-
mukker o. fl., ere den lamaiske Troes Tilhæn-
gere, og folgeligen maa de antage Tibeta-
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liernes nys ommeldte Meninger. Blandt det

store russiske Riges hedenske Folkeslag, see vi

at flere Sekter dyrke tre Guder især som de

ypperste, hvilket muelig er en Levning af hin

ældgamle Troes -.Sætning. Om de svenske

Lappers treojede Thor har jeg for handlet.

Til Slutning anmærke vi hvorledes de ældste

gamle Folk især tillagde Menneskene overho-

ved, eller og sin egen Nation især, tre Stam-
fædre, f. Ex. Hebræerne Sem> Cham og Ja-
phet; [21] Iranierne eller Medo - Perserne

Selm-j Tur og Erji; Grækerne Hellens tre

Sonner Dorus, Xuthus og Æolus; Athenien-

serne deres Tritopatores eller tre Patriarker;

Skytherne Lipox-as (Leipoxain)
, Arpox-as

(Arpoxain), Colax-as (Kolaxain)
; [22] Sar-

materne Agathyrsus, Geloog Skythai Germa-
nerne Manns trende Sonner; — de gothi-

ske Nordboer Ai
9 Afi og Fadir, som efter

Rigsmaal vare de tre Stænders Stammefæ-

dre; hos de tre Hovedfolk , hvori de ellers

deltes, forekomme tre fyrstelige Stamherrer

paa forskjellige Maader, som : Skjold (for de

Danske), Seming (for de Norske), og Yngve-

Frei (for de Svenske), eller Dan, NorogGaut
(for de svenske Gother) o. s. v. Derimod er

Sagnet om en treenig Gud eller en Trefoldig-

hed i Guddommen, endog i ældre Tider, ud-

bredt til forskjellige Folkeslag i Amerika, [23]

men da vi ikke med nogen Sikkerhed kunne
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spore den Vej hvorad det er kommen did,

standse vi her med vore Undersøgelser , som
indskrænke sig til den saakaldte gamle

f
Ver-

den. Det er ved dem fuldkommen bevist, at

de gamle Nordboers Trefoldigheds-Lære lig-

ner langt mere den som indeholdes i de he-

denske, især sydasiatiske Folks, end den som
forkyndes i vor hellige Aabenbaring, og at

Edda folgelig ikke kan antages at have laant

denne Post af de bibelske Skilifter i Middel-

alderen, men grundes paa en her i Norden

ældre Overlevering fra Forfædrene, der dog

mueligen er i Osten udrundet fra den samme
ægte Kilde. [24]

Anmærkninger.

1. See Snorra - Edda , Rasks Udg. S. i o. f.

Nyerups Oversættelse S. i - 3. Om den digteriske

JTerdens-Sal see den ældre Edda I, 55, 6o, IH, 68-

70, i3i. i45, 160, 172, samt Olafsen om Nordens

gamle Digtekunst (K/i. 1786) S. 98, hvor Himlen

kaldes dens Tag eller Hvælving, Bjergene dens Mu-
re, Jorden dens Gulv o. s. v. Paa anforte Steder

har jeg vist at Navnet Asgardr betyder Guds eller

Gudernes Stad eller Slot, en Benævnelse, som Sto-

' ikerne o. fl. , saavelsom og forskjellige nyere Dig-

tere have givet Verdenshygningen m. ni«, hvortil

det og kan lægges, at Inderne betragte den paa eu

lignende Maade; s. f. Ex. Moor 1. c. S. u3, zi4.
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2. See f. Ex. de gamle Scholier til Apollonu

RJiodii Argonautica, 4de Bog.

3. Pausan, III, 20; jfr. Meiners 1. c. I, 3g6.

Hine 7 Sojler stode nær ved en Offerplads, hvor en

Hest var bleven oiFret af Tyndareus, uden Tvivl til

Solen, da netop denne samme persiske og nordiske

Skik vedligeholdtes i Lakonien lige til Forfatterens

Dage.

4. Grimnersmaal Str. 45, 48. Amarasinha 1. c.

(i Himlens Benævnelser) p» i«

5« See Nyerups Oversættelse af den yngre Ed-
da, S. 97-98. Det var uden Tvivl denne Himmel-

borg (den ætheriske Valhall) som de nordiske Hed-

ningers Himmelgud, eller, efter de katholske Om-
-venderes Udtryk, Djævelen, havde lovet sin Tilbe-

der den frisiske Konge Radbod, En samtidig Munk
fabulerede derom, at Kongen i en Aabenbarlug saa

sine Guders Fyrste (prydet med Krone og kongelig

Dragt) som forjættede ham herlige gyldne Huse til

evig Besiddelse. Han udsendte en Frislænder tilli-

gemed den hellige Wulfram, for at opsoge og be-

see denne ypperlige Vaaning. Paa en dejlig Vei, bro-

lagt med skjonne slebne Marmorstene (formodentlig

Himmelbroen eller Regnbuen), kom Udsendingen og

Munken til et Slot af utrolig Skjonhed og Storrel-

se, ziret med den kosteligste Pragt, ligesom det deri

værende Hoisæde. Men—Munken behovede blot at

gjore et Kors, saa forsvandt det Hele, og Kongen

befandt sig midt. i et Morads, S. Jonæ vita S. JVulf-

ramni Cap. 10. Jfr. Arnkiel cimhr, Hejdenrelig. IV,

83, 84. Det er og tildels Himmelhvælvingen, der af

Ossian (i Cathloda o. fl. St.) skildres som Nordbo-

ernes Gudesal, tækket med natlige Luer o. s. v. See

mine Forsog til Forklaring &c. 1. c. G Afsnit.
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jv/f IHllceg. Jfr. endvidere Brodrene Grimms

Deutsche Sagen, 1818, II, 120 o. f. Jeg seer og, at

il/oTze har fattet lignende Meninger i det han (i. c.

II, 68) anseer det her aiiforte Sagn om Radbod for

at v?re en kristelig Fordrejelse og Forhaanelse af

Slutningen paa Valas Spaadom (om Gimles gyldne

Sal) og paa den yngre Eddas Fortælling om Gylfes

Tryllesyner. Desuden forestilte Radbod sig ellers

hint herlige Slot som sine Forfædres Opholdssted,

— da han ved en anden Lejlighed forsagede Kri-

stendommen, for ikke at beroves deres Selskab ef-

ter Doden, skjont Munkene, i deres Sprog, kaldte

det Helvede* Brodrene Grimm have og henvist til

de tydelige Spor af den hedenske Tro om Gude-

bjerge, Himmelbjerge og gyldne Gudeborge,' som

man endnu JBnder i de sædvanlige tydsli.e Folke-'

Eventyrer. See Indledningen dertil i Lindencrones

danske Oversættelse (1823) S. XXXII o. f,

6. i«te Hovedst. $. 52 og de der anforte Skrif-

ter, samt Proclus i hans Kommentar til Timæus, 2

B., jfrt. med Sandals Cosmog. vet. I, io3-4, om den

samme Lære blandt Chaldæerne. Jfr. endvidere All-

gem. Weltgesclu I, 38. Creuzer 1. c. III, 319- 320.

Stollbergs Betrachtungen &c. (1821) I, 278, samt N*
Muller 1. c. I

?
i46 (som tillige udvikler liere af Græ-

kernes Trefoldigheds-Ideer, samt jevnforer dem med
de indiske o. 11.)

7. Pausaniasll, 24.

—

Rudbech har allerede sam-

menlignet ham med Lappernes Thor, der og er ble-

ven forestilt paa samme Maade med tre Øjne, At-
lant. II, 5 18. Fuldt saa mærkelig er Billedets Over-
ensstemmelse med den indiske Siva, der i visse Af-
bildninger just har det samme Udseende.

I. (*6)
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8« N. A. Efter at dette hele Hovedstykke var

skrevet, erfarer jeg, at /^z//. JDotfd i Anmærknin-
gerne til hans engelske Oversættelse af Kallimachs

Hymner (London ij55) , har forklaret de græske

Hedningers Treenighed paa selvsamme Maade som
jeg denne eddiske, ved Ild, Lys og Aand. Jfr. N.

Muller (om den phoeniciske) I, i44, 160.

9. Gorres L e. U, 3og r efter Damascius de prin-

cipiis; jfr. 542. Ved Asoreme kan man ikke andet

end tænke paa Inderne* Asurer eller Asorer , og

Skandinavernes AserT som Guddomme betragtede.

(som og erindrer om detl nordiske ^5, udtalt

^hs) avlede Belus, som fuldbragte Verdens Skabelse.

10. Ø/vzc. Chald. V. 1-20, hos samme Forfatter

II, 255. Jfr. Muller T9 i44.

11. Gorres 1. c, efter Jamblichus Og Cedrenus;

jfr. S. 5o2, 642*

12. Plutarch om Isis og Osiris; jfr. Wagners

Ideen, S. 253.

13. JPlutarch 1. c. ; jfr. Gorres n, 255, é42. JV.

ilfwZ/er I, i57 .

14. See 'f. Ex. Asiatic Researches (1822) XV,
19. Creuzer 1. c. I, 546 (og de der anforte Skrifter).

Folier Mythologie des Indous, I, i55, 170, II, 175.

Amarasinha i Vishnus Benævnelser, og Paolinos An-

mærkninger dertil, Pag. i4. Ward Wiew of the ni-

story &c T. I, S. XIII. Moor Hindu Pantheon S.

15. Paulini Systema Brahmanicum pag. 107.

Kleuker Asiat, Abh. IV, 4o. Paolinos Heise nach

Ostindien S. 33i. Niebuhrs Heise. Wagners Ideen,

S. io4-io5. Den indiske Trimurti i Elephanta er

afbildet paa Kobberne til Niebuhrs Reisebeskrivelse,

Andre Afbildninger sees hos Moor 1. c. Tab. 81, 82
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(og Creuzer Tab. 22), samt JV. irø/er Tab. 4, fra

Fig. 37 til Sy inel. (altsaa i ikke miudre end 20 for-

skjellige Variationer).

16. See f. Ex. Potter I. c. I, 55, II, 175-78,

samt de ovrige i Anm. io4 anforte Skrifter. Gorres

1. c. har vidtloftig udviklet de mangfoldige Former

af Indernes Treenigheds-Lære, især efter Oupnekhat*

Jfr. Bopps Oversættelse af Vedaiske Fragmenter i

hans foranforte Skrift.

17. See Edda antiqvior III, 55, 256. Om de

oldnordiske Benævnelser af dette Lys om vort Jord-

liv, samt det andet Lys om Himmellivet, see samme

Værks II, 473, g54, og den ældre Edda IV, 182; jfr.

336. Ved Ordet Ve (Helligdom o. s. v., af Gudens

Navn) maa vi bemærke, at vore Forfædre vel tit be-

groves paa eller ved selve Offerstederne, og at GraY-

stedérne derfor ere blevne kaldte Ve, Vi (som Hau-
ga-vi, Hojes Helligdomme, i Gullands Loven; Steds-

navnene D6de-vi, Wi-alfufar , Veborm o. fl., om
gamle Begravelsespladse paa Oland o. s. v.)

18. Colebrooke Con the religious ceremonies of the

HindousJ, As, Res* VII, 25i-52. Amarasinha p. z.

Bopp iiber »die Sanskrit-Sprache &c, S. 280. Gorres

Asiat, Mythengesch. I, 85. 98, n5, 172, 177. Syst,

Brahman* Tab. ih afbilder Trimurti endvidere med
en Slange i den ene Haand og en Fugl i den an-

den. Saaledes kunne de tre Hoveder betyde den

himmelske Trefoldighed, Kroppen Jorden, Fuglen Luf-

ten, Slangen Afgrunden, Et saadant Billede kunde

anvendes med lige Ret paa den eddiske Mythologie,

som netop hjemler slige Symboler. Julineraes

Trigla havde paa en Krop tre Hoveder, bedækkede

af en Hat. (Navnets forste Stavelse er fælles for

Inder, Græker, Latiner, Skandinaver o. fl.) Jfr. P.
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JE, Muller Antiqv* Untersuch. der goldenen Horner %

Copenh. 1806, 4, pag. 75 (Tab. 1). Om Triangelen

som en indisk Hieroglyphe kaldet Trihun, Trikan

(Trekant) see Moor S. 4oo (Tab. 2). To til et Hexa-
gon eller sexspidset Diagram forenede Triaugler

(S. 399) have og en særdeles Hellighed for Inderne,

ligesom denne og lignende Figurer havde det for

Pythagoræerne, Druiderne og Nordboerne (formo-

dentlig af de samme Aarsager). Muelig har man
forst villet udtrykke dermed de tre store Guders og

tre Gudinders (Pareers eller Norners) Forening, som
styrende det Hele i Rum og Tid. De fleste af slige

mystiske Tegn som forekomme paa vore Runestene,

"forklarede Bracteater, samt i Almuens ældste Over-

tro, gjenfindes endnu i Indien og dets gamle Min-

desmærker«

19. See Wiener Jahrhuclier der Literatur XVI,

275. N» Muller I, i53, 374. Le Livre des Recom-

penses & peines, traduit par JRemusat, p. 35 sq. 74«,

Gbrres 1. c. I, 1 52-56, i45, og haus Sammenligning

mellem Inders, Chinesers, Tibetaners o. fl. mystiske

Treheder, S. 172.

20« Sst. S. i58; — jfr. Wagner 1. c. S. 197.

N. Muller I. i44, samt især Palmblad, som i hans

Afhandling Tibet (i Svea 4<le Hefte 1821) har samlet

alle til den Tid bekjendte Efterretninger om Lau-

dets Religion ra. m.

21. Wil/ords Pandit nævnte og for ham iSher-

ma
i
CJiarma og Japati, men her har vel et literært

Bedrageri fundet Sted, efter Wilfords senere Op-

dagelse.

22» N. A. Brodrene Grirmn antage '(i nysan-

forte Indledning 1. c. S. XXXI) at af de gyldne

Redskaber, som (efter Herodot IV, 5) sagdes at være

. • • . *
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faldne ned fra Himmelen og fundne af de tre sky-

thiske Brodre, betegnede Ploven og Aaget den ager-

dyrkende , men Stridsoxen den krigforende Stand.

Den gyldne Skaal (q>iab/) derimod, som tilfaldt den

yngste Broder tilligemed Landets Regjering, skulde

betegne det flade skythiske Land. Jeg troer, at

Ploven især betegnede Bonde-, men Aaget Trælle-

Standen (der i Norden kunde ansees^ som Vornede

eller livegne Bonder)— Sværdet Krigerstanden, og

Guldskaalen den herskende Fyrstestamiue, thi Fyr-

sten var det, som lod Guldskaalen gaa omkrhig i

Kjæmpernes Drikkelag (see f. Ex. Sangen om Atle

i den ældre Edda IV, i44). Odin raadte og for Vel-

komstbægeret i Valhallj see Eriksmaal i P. E. Mul-

ler Saga Eibliothek II, 374. I de tydske o. fl. Al-

mue-Eventyr forekomme tit Sagn om tre Brodre?

hvoraf en bliver Konge. Brodrene Grimm udlede

deres Oprindelse fra den indiske Trimurti, som og

inaaske kan være den ældste Kilde, men nærmere

ligger dog det oldnordiske Sagn om Rigs Yndlings-

son og haus uheldigere Frænder.

23» See f. Ex. om Paraguayerne Bastholms hi-

storiske Efterretninger, IV, 289 ; — om Natcherne i

Florida Kntschers America 1. c. 1 D., S. 199; om
andre amerikanske Folkeslag overhoved Lafiteau 3.

c. S. 66 b. f. Jfr. "Wiener Jahrbucher der Lit. XVI,

278. N. Muller I, i85 o. f., 377 o. L
24. N. A. Jeg haaber, at det Anforte er til-

strækkeligt til at vise den synderlige Udbredelse af

Trefoliighedslæren i den fjerneste Oldtid, og tillæg-

ger derfor intet mere af hertilhorende Skrifter, som

ere udkomne eller komne mig for Øjne, efter at

nærværende Prisafhandliug var skrevet: af Stollberg^

M*v* Collin
,
Zing, Payne Knight o. fl. (i Classical
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Journal) men især N. Muller , som paa den mang-

foldigste Maade sammenstiller det indiske System

med de ovrige, i den her omhandlede Punkt, hvor-

imod jeg har vedfojet Citater af {lisse Forfattere,

til nærmere Bekræftelse eller Udvikling af mine Op-

givelser. Jeg hidsætter blot den Bemærkning a£

Stollberg og M. f. Collin: "De gamle Irlænderes

Hovedguddomme hede Kriosan (ludernes Krisna
y

Krishna), Biosena (Visnu, Vishnu), og Siva (Siva),

samt Gudinden Kauli (Kali)" — som vistnok vilde

være meget mærkelig, hvis den ikke (ligesom ad-

skillige af Vallanceys Beretninger) trængte til en

nojere Udvikliug og Stadfæstelse. — Derimod vil jeg

henpege til det vigtigste om vor nordiske Trefol-

dighedslære, som indeholdes i de nyere Skrifter.

I Udtoget af dette Prisskrift (1818) vedfojede det

Kongl. danske Videnskabers Selskab folgende Be-

mærkning: "Odin, Vile og- Fe — Luft, Lys og lidt

vare da Naturguder, hvorom man saa meget mindre

kan tvivle, som de vare fodte, og efter de Gamles

Lære skulle forgaa med vor. Verden. Men i det

man neppe vil afstride Forfatteren dette, kunde man
fristes til .at tænke, .at hvis man l6r oversætte File

ved Velvillie, godhedsfuld Villie, hvilket ikke synes

upassende, da vildr betyder god; saa kunde man
oversætte Odin, Vile og Ve Fornuft, Kjerlighed

»

Hellighed, eller, som Personer, den Vise, den Kjær-

lige, den Hellige } en overraskende Lighed med en

hojere Lære, hvoraf man dog ikke finder faa Spor

i de ældste, Kilden nærmeste Religioner." Ling an-

tager (S. 61) ikke usandsynlig, at Beretningen om
Vile og Ve, som Deltagere i Odins Verdensherre-

dømme, er en Levning af en ældre Mythologie, men

troe-r ellers (S. io5) at Bors tre Sonner skulle fore-
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stille Verdensaandeu under sin trefoldige Form.

Han lægger endvidere Mærke til Nornernes og Ygg-

drasils Stammers Trefoldighed, samt seer end en

Triade i Odin, Thor og Freyr (som dog, mig vit-

terligen, ikke sammenstilles saaledes i Eddaerne, men

siges, af Adam fra Bremen, at have været dyrket i

Upsalas Hovedtempel). Trautvetter antager vel (l.c.)

Odin for Verdenssjælen, Vile for Fornuften, og Ve

for begges Forbund, men troer dog, at de betegnede

Solbanen, Jævndogn og -Solhverv , samt repræsente-

redes ved visse Stjernebilleder, som Odin ved Bootes.

(hvilket Henneberg ogsaa har fundet) , Vile som

Slangebæreren, (Ophiuchus) og Ve som Ingeniculus

(ellers kaldet Hercules), Har, Jafnhar og Thridie

betragter han som de tre Stjerner i Orions Belte

,

men dog tillige som Vintersolhverv, .Jævndogn og

Sommersolhverv. I Mones Undersøgelser over den

gamle skandinaviske -Religionslære forbigaaes det

Hensyn , som den paa saa mange Maader tager til

Trefoldighedsformen, den ene undtagen, som om-

meldes hos Adam af Bremen; men derimod har

han, ved at drofte de egentlige Tydskeres gamle

Troessætninger , næsten .allevegne fundet den ud-

trykt paa forskjellige Maader, som (II, 29) i 'Ger-

manernes Sol, Luna og Vulcanus hos Cæsar (som

Othin, Frigga og Thor); Mercurius (Wodan) , Her-

cules (Thor, Thunaer), og Mars (Othin, Saxn-Ote),

efter Tacitus, samt senere blandt Sachser, Friser,

Nordalbinger, Franker og Schwaber, men her frem-

træder den dog ueppe saa tydelig eller mangefoldig

som i Eddalæren, og det kan ej heller ventes, da de

rigtigste Kundskabskilder der ere tilstoppede for os.

Dog har Mone vel ikke Uret i at mene : "Die drei

Gotter waren allgemein teutsch" (II, 190, 276), og
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han har tillige vist, at Læren om den guddommelige

Trehed (hvilken han og påaviser blandt Finner, I,

54, 64, og Preusser, I, g3, 95) forekommer i mang-

foldige Anvendelser blandt de celtiske Folk (U, 555,

429, 467). I den Anledning udtrykker han sig saa-

ledes : "Sie ist mithin recht eigentlich ein nordi-

sher Glaubenssatz." Munter mener (1. c. I, a4 o. f.)

at Nordboernes forskjellige Myther om tre hoje

Guddommes inderlige Forening m. m. nedstammer

fra den indiske om Trimurti, som blev udbredt ved

Samanerne til Skytherne (de nyere Tibetanere,

Mongoler, schamanske Folk o. s. v.), og naaede en-

delig hid til Norden. Dette linder han des rimeli-

gere, som vort gamle Sprog synes at nedstamme fra

Sanskrit eller et dermed beslægtet Ursprog, og den-

ne Sætning kan nu, efter Rasks grundige Underso.

gelser paa Aastedet, ansees for fast og urokkelig.

N. Muller har ellers (I, 171 o. f.) sammenlignet de

fleste nordiske Triader (samt tillige de vigtigste Mo-

menter af den nordiske Kosmogonie) med de indi-

ske og andre, hvorom jeg maa henvise til hans egen

lærde og sindrige Deduktion.



Rettelser.

S. 17 L.12 ned 1. nede

'

- 27 - 27 bor del senere Komma udelades

- 29 - 15 forøgende l. fornyende

- 30 - 20 hbjc 1. hojere

- 44-21 Athmospære L Almosphære

- 68-14 foreløbige 1. forelobigen

- 69 " 15 *Va 1. £<»«
.

- 88 - 25 Grundævne I. c* Grundæmne
- 107 - 16 linanden 1. hinanden

- 110 r 11 Osterlcendingernes 1. Oslcrltendemes ; il. L. 17 Veiler-
lændingerne (paa samme Maade)

- 115 - 12 Amscapand 1. Arnschaspaitd

-128-9 L /ifl«

- Id8' - 15 udslettes —
- 152 - 12 udslettes v.

- 192 - 26 ancien & modem 1. anciø/is & modernes
- 243 - 14 hrorfra \. hvorfra

- 247 - 14 1 1. 15 , .

'

- 308 - 28 da 1. vel

- 315 - 18 Di ony S i us , a i. ItUny 5lt 3'»

- 334 - 22 auv i. asiv
- 339 - 29 om lLibni \ ~ ~ -

- 355 - 16 *foa i. fo-^a
- 360 - 2 *aM/«i i. iaW#M
- 363 - 3 rabiie 1. rabies
- 386 - 20 Mos I.

- 390 - 21 <J«>« i dets
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